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RESUMO 
 

Este estudo tem como objetivo analisar as diversas evidências de subjugação 
da mulher dentro do romance Meio Sol Amarelo da escritora nigeriana Chimamanda 
Adichie,considerando a heterogeneidade do grupo e de suas experiências quanto à 
cor, educação e condição econômica. Para embasar a análise, teorias pós-coloniais, 
de gênero e feministas sustentaram o argumento de que as mulheres com pele mais 
escura, com menos oportunidade de educação e de menor condição financeira 
estão mais implicadas em sua subjugação e em seu silêncio. As engrenagens da 
sociedade patriarcal que mantém as mulheres em posição submissa são baseadas 
em justificativas biológicas e elas arranjam as funções sociais a partir do sexo. Esta 
divisão binária das funções na sociedade oportuniza experiências e relações 
distintas para os grupos de homens e de mulheres, o que culmina em uma relação 
de subordinação feminina. Desta relação, admite-se o homem enquanto parâmetro e 
as mulheres são marginalizadas, moldadas a partir das necessidades masculinas. 
Ao perder espaço discursivo, a identidade feminina é construída por homens nas 
suas representações literárias e culturais, que criam as experiências femininas 
enquanto secundárias, de menor valor. O romance vai de encontro com esta visão, 
salientando a pluralidade de experiências e histórias femininas, que nega a história 
única eurocentrada e desvinculada da realidade africana. A narrativa denuncia o 
quanto as mulheres estão em posição hierarquicamente inferior aos homens, o que 
não as permite gozar dos mesmos privilégios e oportunidades que eles.  
 
Palavras-chave: Mulheres. Sociedade patriarcal. Desigualdade de gêneros. Cor. 
Silêncio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

This study aims at analyzing the various evidences of subjugation of women 
within the novel Half of a Yellow Sun, written by the Nigerian writer Chimamanda 
Adichie, considering the heterogeneity of the group and their experiences regarding 
color, education and economic condition. To support the analysis, postcolonial, 
gender, and feminist theories have argued that women with darker skin, less 
opportunity for education and less financial condition are more implicated in their 
subjugation and silence. The gears of patriarchal society that hold women in a 
submissive position are based on biological justifications and they arrange the social 
roles according to sex. This binary division of roles into society provides distinct 
experiences and relationships for the groups of men and women, culminating in a 
relationship of female subordination. From this relation, man is admitted as a 
parameter and women are marginalized, molded in accordance with masculine 
needs. By losing discursive space, feminine identity is constructed by men in literary 
and cultural representations, which create female experiences as secondary, 
lessvaluable. The novel opposes this point of view, highlighting the plurality of female 
experiences and histories that deny the single Eurocentric one, which is unrelated to 
the African life. The narrative denounces how women are ranked hierarchically 
inferior to men, which prevents them from benefitting from the same privileges and 
opportunities as men. 
 
Keywords: Women. Patriarchal society. Gender inequality. Color. Silence. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho da escritora nigeriana ChimamandaAdichie vem ganhando espaço 

nas livrarias e redes sociais do mundo todo. A partir de sua palestra no canal TED 

no youtube, o trabalho repleto de elementos da cultura nigeriana, como traços de 

oralidade e ditos populares, tem se difundido e conquistado os leitores. Sua escrita 

subverte as posições já maciçamente enraizadas nas relações da nossa sociedade 

o que lhe confere uma visão Pós-Colonial,fato que provocou a utilização desta base 

teórica para o estudo. Neste trabalho, analisaremos as imagens femininas e os 

discursos que as revolvem na obra Meio Sol Amarelo.  

Meio Sol Amarelo , o segundo romance da autora, apresenta uma narrativa 

intricada com diversos núcleos de personagens, diferente do primeiro, Hibisco Roxo  

que, quase claustrofobicamente, se passa dentro da família da protagonista 

adolescente. Estes núcleos oportunizam uma visão ampla e múltipla da Nigéria dos 

anos sessenta, momento da independência e da Guerra de Biafra, que dividiu 

temporariamente o território do país em dois. A protagonista Olanna é nigeriana, 

filha da alta sociedade burguesa do país, mas mantém contato com uma parte de 

sua família que vive na aldeia e de forma precária. Ela e seu esposo Odenigbo são 

professores universitários e recebem em sua casa a elite intelectual de Nsukka para 

discussões políticas. Ugwu, criado da casa de Odenigbo, veio de uma aldeia pobre. 

Ugwu é responsável por um dos três olhares que o narrador lança sobre os 

acontecimentos ao longo do romance. Os outros são daprotagonista e do inglês 

Richard, o que demonstra a riqueza e diversidade de olhar sobre a África e suas 

mazelas nos anos sessenta. Encontramos também em Meio Sol Amarelo uma 

multiplicidade de identidades femininas, algo que tem se tornado mais comum em 
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romances contemporâneos e que nos provocou a pesquisa da obra. Kainene tem 

um perfil bastante diferente do perfil da irmã gêmea Olanna. Ela trabalha nos 

negócios fraudulentos do pai e se casa com Richard, o homem inglês que foi à 

Nigéria para fazer pesquisas que alimentassem seu encantamento com elementos 

da cultura e o ajudariam a escrever um livro. 

O narrador acurado de Adichie não nos poupa de expor também as 

fragilidades de Olanna. A construção do romance cria um narrador que “se lembra” 

de abordar as situações vividas, os sentimentos contraditórios, as dores silenciosas 

das mulheres. Para a teórica GayatriSpivak (2014, p. 82, grifo da autora), o silêncio 

“como uma recusa ideológica coletiva pode ser diagnosticada pela prática legal 

sistematizada do imperialismo”. Lembrar-se é tão ativo quanto esquecer-se. 

 Considerando que a África ainda é um continente submerso em modelos 

aplicados à Europa, trabalhar com uma obra de ChimamandaAdichie oportuniza 

uma leitura a partir de um olhar não eurocentrado, com experiências e pesquisas 

sobre as vivências nigerianase africanas. Sendo a academia um lugar onde 

inúmeros discursos são construídos e modelados enquanto ciência, o argumento de 

analisar discursos decantados e propor formas de descolonizá-los é de estrita 

relevância, visto que é necessário garantir que as violências cotidianas não se 

perpetuem na escrita e no pensamento acadêmico. 

Neste trabalho, objetivamos analisar a variedade de discursos entre os 

diversos perfis femininos considerados subalternos, evidenciar as censuras em 

relação ao corpo feminino na sociedade patriarcal, problematizando as 

consequências da colonização e relacionar os silêncios das personagens femininas 

com contextos sociais e educacionais. 
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Este trabalho está dividido em três seções. Na primeira seção, 

apresentaremos as teorias pós-colonial, de gênero e feminista que embasaram a 

pesquisa. Na segunda seção, abordaremos o romance Meio Sol Amarelo  e suas 

relações dentro do contexto africano e nigeriano. Na terceira seção, trataremos dos 

dados coletados na obra a partir das teorias elencadas na seção um, analisando os 

discursos que envolvem as personagens mulheres e os produzidos por elas. 

Para embasar o estudo, além da teoria pós-colonial, também nos utilizaremos 

da teoria de gênero e de teorias feministas, especificamente as que consideram 

diversidades como cor e condições socioeconômicas. Dentre os teóricos pós-

coloniais, estruturamos este estudo a partir de Edward Said,Albert Memmi, 

NgugiWaThiong’o e Henrique Dussel, que dissecam estruturas de colonização a 

partir da construção e manipulação do Outro não europeu e detalham os passos 

galgados para diferenciar o “eu” europeu do Outro.  

Os estudos de gênero e feministas questionam a divisão binária entre 

homem/mulher e masculino/feminino, evidenciando a estrutura patriarcal da 

sociedade e denunciando as divisões sexistas e desiguais de funções sociais. As 

principais teóricas que irão direcionar a pesquisa serão Judith Butler, GayatriSpivak 

e Nancy Chodorow. 

Para entender melhor como ocorreu que o pensamento dos nigerianos se 

voltou contra si mesmo, busquemos a história ligeiramente antes da colonização. 

Até aproximadamente 1880, diversos países da África tinham alianças políticas com 

países europeus, mas 

em cerca de 80% do seu território, a África era governada por seus 
próprios reis, rainhas, chefes de clãs e de linhagens, em impérios, 
reinos, comunidades e unidades políticas de porte e natureza 
variados (História Geral da África VII, p. 3).  
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Em um intervalo de aproximadamente trinta anos, apenas a Etiópia e a Libéria 

escaparam da dominação europeia. A estratégia utilizada para adentrar o continente 

foi a abolição dos escravos e a suposta fiscalização que os ingleses fariam no 

território africano1. Missões religiosas se iniciaram e, tão logo os africanos não se 

dispuseram a ser colonizados, as batalhas armadas ganharam espaço. 

Na Nigéria, dentre os mais de 200 grupos étnicos que a habitam, há 

majoritariamente três: Yoruba, Ibo e Hausa, que compreendem aproximadamente 

sessenta por cento da população do país. Cada um destes grupos possui 

organizações sociais e políticas bastante distintas. Os Hausa, mais concentrados ao 

norte, e Yoruba, majoritariamente ocupando o sudoeste, são grupos que, antes da 

colonização, já se organizavam de forma monárquica, tendo um líder assistido por 

um conselho. A monarquia Yoruba também investia em exército com divisão de 

cavalaria e infantaria. Já os Ibo, mais numerosos a sudeste, possuem uma 

organização política acéfala e descentrada, tendo como autoridade máxima um 

conselho composto pelos membros mais idosos da aldeia e outros homens jovens 

que adquirem respeito por mostrarem seu crescimento de capital financeiro e 

consequente ganho de poder do grupo perante as aldeias vizinhas, já que eles eram 

em sua maioria agricultores e comerciantes (KOUASSI, 2008).  

 No norte, o processo de invasão e colonização foi ajudado por missionários 

religiosos e comerciantes. No sul, em 1886, é fundada a Companhia Real do Niger 

para exercer esta função. Em 1901, a Nigéria se torna protetorado britânico e, em 

maio de 1906, o governo britânico inicia o processo de fusão dos grupos étnicos 

residentes na área, que foi conquistada na Conferência de Berlim ocorrida em 1884-

1885, momento em que países europeus partilharam os territórios africanos.  

                                                           
1História Geral da África VI. 
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Neste primeiro processo de fusão, uniu-se a colônia de Lagos ao protetorado 

do sul, formando o Protetorado do Sul da Nigéria. O segundo momento de 

amalgamação ocorreu em 1914, quando o sul e o norte nigerianos são unidos sob 

um único regime de governo. Esta união provocou mais conflitos do que já havia em 

virtude da presença dos brancos na região. Como unir grupos étnicos tão distintos e 

com rivalidades antecedentes sob a mesma administração (sem que entrem em 

guerra entre si e percam força para lutar contra o estrangeiro)? Ainda na atualidade 

diversos grupos questionam a Nigéria enquanto nação, incluindo o grupo 

fundamentalista BokoHaram que rejeita toda influência ocidental no país e a junção 

provocada por ela. 

 Em outubro de 1960, a Nigéria se declara independente da coroa britânica, 

mas os rastros imperiais não deixaram o país até hoje. Após muitos conflitos entre 

os grupos étnicos ainda desfavoráveis à união que culminou na criação do país, no 

período entre 1967 e 1970 deflagra-se uma guerra civil e os grupos do sul, 

majoritariamente os Ibo, instituem a República de Biafra com a capital em Enugu e 

uma bandeira que figura metade de um sol amarelo, de onde vem o nome do 

romance de que trata este trabalho. Apoiada pela França, Biafra luta contra a 

amalgamação apoiada pelo governo britânico2.  

Tendo esse contexto como pano de fundo, Meio Sol Amarelo , com sua 

quantidade e diversidade de personagens femininas, trouxe a necessidade de, além 

de trabalhar as questões de cor,analisar questões feministas em virtude de diversos 

casos de violência e subjugação. Será nessa perspectiva que a pesquisa visa 

apresentar as formas com que os corpos femininos pretos são assujeitados em 

países colonizados como a Nigéria. 

                                                           
2História Geral da África VIII. 
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1. MULHERES COLONIZADAS: ESTUDOS PÓS-COLONIAIS E FE MINISTAS 
 

“Não importa se a crueldade está oculta; não 
importa se os gritos de dor e terror estão 
distantes. Vivemos em um único mundo. 
Somos um único povo”. 

Alice Walker 
 

 O processo de assujeitamento de corpos que se deu devido à colonização de 

países como a Nigéria violentou a identidade das pessoas moradoras desses países 

de forma permanente. Armas como a fome, distribuição desigual de renda, 

condições subumanas de sobrevivência, privação de acesso à educação, trabalho 

escravo e humilhação foram utilizadas contra a população de forma a garantir sua 

dominação e exploração. Aliadas a elas, durante a guerra de Biafra, momento 

histórico no qual o romance está inserido, as pessoas tiveram que lidar com 

bombardeios e tiros financiados pela coroa britânica. O assujeitamento feminino, 

como veremos em 1.3, é ainda mais cruel. Além de todas as sujeições pelas quais 

passam corpos de homens, os corpos femininos passam também pela manipulação 

da sexualidade, dentre outras violências estéticas, emocionais ou conjugais.  

A teoria pós-colonial aborda as relações e sociedades a partir do grande 

movimento colonizatório iniciado pela Espanha e por Portugal que alterou drástica e 

definitivamente as diversas culturas presentes no globo e, por consequência, seus 

costumes, tradições, religiões, legislação, arte, língua, enfim, tudo o que faz parte da 

cultura de um povo. Tomamos como cultura os significados mencionados na 

introdução de Cultura e Imperialismo  (2011)do teórico Edward Said que se 

desdobram em dois aspectos: primeiramente nas práticas coletivas estéticas que 

“têm relativa autonomia perante os campos econômicos, social e político” (p. 10), 

nas quais se inclui a literatura. Segundamente, ele menciona a cultura como o que 
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há de mais refinado numa sociedade, em que se destacam características políticas e 

econômicas que nos fariam diferenciar dos “Outros”, em que conseguiríamos 

perceber a nossa identidade nacional. 

É esta identidade que se tornou frágil e híbrida após a violência colonial 

imperialista, que construiu o Outro colonizado enquanto ser selvagem, não 

civilizado, indolente, desprovido de inteligência e capacidade de discernimento. As 

estratégias de dominação foram violentas. Elas dizimaram algumas culturas e 

marcaram povos com o brasão da vergonha de si mesmos. Como afirma 

NgugiWaThiong’o, romancista e teórico queniano, “o mundo moderno é um produto 

do imperialismo europeu e da resistência empreendida contra ele pelos povos 

africanos, asiáticos, e americanos do sul”3 (1993, p. 22).  

Além de colonizar povos, o imperialismo europeu carrega em si um sistema 

patriarcal que subjuga as mulheres de diversas formas. Para melhor compreender a 

divisão de tarefas e direitos entre homens e mulheres, precisaremos buscar na 

teoria de gênero, que é deveras vasta e multifacetada, conceitos que embasem a 

discussão. Em termos gerais, a teoria de gênero questiona a dicotomia homem-

mulher e revê a relação entre gênero e sexo biológico, questionando a paridade 

entre sexo e natureza e gênero e cultura. A teórica Judith Butler (1990) argumenta 

que as noções de sexo e gênero são socialmente construídas e regidas pelo 

falogocentrismo4. A ideia de que masculino se refere a homens e feminino a 

                                                           
3 “The modern world is a product of both European imperialism and of the resistance waged against it 
by the African, Asian, and South American peoples.” – Traduçãonossa 
4 “Na crítica feminista, o termo denota a dominação masculina, evidente no facto de o falo ser sempre 
aceite como o único ponto de referência, o único modo de validação da realidade cultural. A 
sociedade dominada pelo falogocentrismo olha sempre a mulher com base na sua relação com o 
homem, deixando prevalecer os aspectos que lhe faltam por oposição à plenitude do homem. O 
discurso é falogocêntrico porque se organiza internamente à volta de todos os sinais e marcas do 
masculino, quer no que respeita ao vocabulário quer em relação à sintaxe, à gramática e às próprias 
regras da lógica discursiva.” CEIA, Carlos.:s.v. “Falogocentrismo”, E-Dicionário de Termos Literários 
(EDTL), coord. de Carlos Ceia, ISBN: 989-20-0088-9, <http://www.edtl.com.pt>, Acesso em 18 fev. 
2018. 
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mulheres faz parte da construção social e cultural que se fez de gênero e sexo. Além 

disso, o desejo também vem inscrito no sexo, regido pela heterossexualidade 

compulsória do indivíduo (BUTLER, 1990). Desta forma, o sexo acaba por se tornar 

a justificativa biológica para imbuir o corpo de regras e uma identidade pré-

estabelecida.  

O termo “mulher” é representação de uma construção masculinista, o que não 

garante que as características que heterogeneizam este grupo, como intersecções 

de gênero com cor e classe façam parte dele ou atendam a especificidades culturais 

(BUTLER, 1990). Mesmo se dissermos “mulheres”, no plural, não podemos garantir 

que seu significado será plural. O significado do termo mulher já foi generificado e 

(de)limitado culturalmente de forma que qualquer vestígio de individualidade fosse 

reprimido. O corpo feminino está amarrado na imagem do reflexo masculino, na 

imagem de sua ausência. Para manter sua identidade resguardada enquanto 

parâmetro para as relações sociais, homens definem “mulheres” de forma que elas e 

suas atitudes reafirmem seu poder (BUTLER, 1990). 

Os estudos feministas esclarecem as dicotomias homem/mulher, 

feminino/masculino, e analisam as diversas engrenagens da dinâmica estrutura 

patriarcal. Naturalmente, enquanto conceitos criados dentro de uma cultura em que 

tais engrenagens operem inclusive no nível linguístico,é importante questionar o 

quanto de tais conceitos não estariam impregnados da estrutura vigente5. 

Entretanto, investigar e compreender estas engrenagens pode propiciar vislumbres 

de novas formas de relacionamentos entre os gêneros humanos. 

Em virtude dos diversos contextos nos quais as mulheres se encontram em 

posição de submissão com relação aos homens, estudos específicos que atendam 
                                                           
5 MOI,Toril. Feminist, Female, Feminine. In: BELSEY, C.; MOORE, J. (ed.). The Feminist Reader: 
Essays in Gender and the Politics of Literary Criticism. New York: Catherine Belsey and Jane Moore, 
1989. p. 117-132. 
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as características de cada grupo e que proporcionem às mulheres oportunidades de 

serem ouvidas surgiram. É uma tarefa delicada elencar nomes relevantes dos 

estudos feministas bem como eleger quais teóricas direcionarão a pesquisa, visto 

que há uma grande diversidade de estudos relevantes no tema. Na inevitabilidade 

da seleção, por motivos que serão explanados ao longo do trabalho, ressaltamos 

Judith Butler, Alice Walker, Angela Davis, GayatriSpivak e Nancy Chodorow como 

figuras importantes para os debates contemporâneos de gênero e que, dentre 

outras, conduziram a pesquisa. 

 Consideramos o valor da contribuição marxista para o estudo da sociedade 

que disseca o capitalismo e as relações que se fazem dele. No entanto, em Marx, 

não encontramos vestígios de diversidade no grupo de proletariados que atenda às 

especificidades de determinados grupos. O silêncio marxista sobre a 

heterogeneidade deste grupo é algo que elimina a possibilidade de utilizar tal teoria 

para tratar de África, visto que as relações de trabalho não são as mesmas para um 

proletário branco europeu e uma proletária preta africana, por exemplo. Por este 

motivo, os teóricos escolhidos para embasar o estudo são em sua maior parte de 

origem não europeia, o que significa dizer que não se olha África e colonização com 

os olhos do colonizador, mas com os olhos de quem vive o massacre e as violências 

diárias.  

  

1.1 O Outro Colonizado 

 

 Durante os séculos XV e XVI, anos devastadores nos quais a Europa se pôs 

em navegação com o objetivo de dominar territórios e transformá-los em colônias, 

além da agressão física já conhecida, muitas outras estratégias foram aliadas a este 



18 

 

 

processo. São elas que atuam de forma a preservar até os dias de hoje as violências 

e discriminações de determinados grupos nas sociedades. 

Ao iniciar tal movimento econômico e político, com ele foram criadas histórias 

que justificassem a violência impressa nos nativos das áreas invadidas. Foi então 

que se criou o “mito da modernidade”, que alimentaria a ideia de que a Europa era 

avançada e desenvolvida, que estava em uma era moderna e que era necessário 

salvar os “primitivos” do atraso em que viviam. Para isso, era necessário civilizar tais 

povos, ainda que por meio da violência. Afinal, sua “selvageria” e resistência em 

submeter-se ao que foi denominado de “centro”, a Europa, só comprovava o 

discurso que justificava sua necessidade de civilização. Tratar qualquer cultura 

enquanto periférica e atribuir valor a ela é deveras delicado. Que parâmetros usar 

para (des)centralizar uma estrutura social? Com critérios que atendiam suas 

necessidades, os Europeus criaram o perfil “correto” de ser, que era o seu mesmo. 

Assim moldou-se o eurocentrismo6. 

O primeiro Outro construído que se pretendia encontrar já tinha uma imagem 

pré-estabelecida e era o diferente de si mesmo. O Outro a ser encontrado era o ser 

asiático, em terras ainda “não alcançadas pelos avanços das sociedades”. Sua 

imagem foi desenhada de forma que ele não fosse humano, que nele não se 

enxergasse nada além de um defeito de si mesmo que deveria ser consertado, 

ajustado, domado e civilizado. Mesmo encontrando sociedades com tecnologia e 

organização urbana, por serem o Outro e já estarem encobertos por esta imagem, 

os povos nativos das áreas colonizadas foram violentamente massacrados. Este 

Outro, mesmo que forçado a parecer com a imagem do colonizador, tem uma 

mácula irreparável e jamais chegará ao status de si mesmo, como se fizera parte de 

                                                           
6 DUSSEL, Henrique. 1492: o encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade. Petrópolis: 
Vozes, 1993. 
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outra natureza. Então, povos que estavam acostumados a dominarem a região 

como os astecas se veem dizimados, vencidos numérica e tecnologicamente. O 

Outro não foi descoberto, mas encoberto7.  

 Na África, o processo não foi menos violento, apesar de ter outras 

justificativas europeias para acontecer. Os europeus já conheciam as costas 

africanas por lidarem com o comércio de produtos e escravos muito antes do século 

XIX, mas é a partir daí que cresce seu interesse nas terras para além do litoral.  

Tal interesse levou de início os europeus a empreenderem, 
aproximadamente a partir do fim do século XVIII, expedições visando 
recolher informações mais precisas sobre as principais 
características geográficas do continente africano: fontes dos rios, 
situação das montanhas e dos lagos, repartição da população. 
Buscava‑ se também saber quais eram os maiores Estados, os mais 
importantes mercados e as principais produções agrícolas e 
industriais.8 
 

 A justificativa para tal interesse era o movimento antiescravagista que a 

Inglaterra realizou no início do século XIX. Em 1807, o tráfico de escravos foi 

proibido, o que não significa que tenha cessado9. A Europa produziu o maior tráfico 

de escravos já visto no globo e propunha ser o antídoto para o problema. Nos 

estados Unidos o movimento abolicionista também ocorreu neste período, se 

intensificando a partir de 1830 e tenho como aliado o movimento feminista10. A 

abolição fez da cidade de Freetown11 uma colônia britânica e uma base para sua 

expedição contra a escravidão no interior do continente africano.  

 A religião foi uma das primeiras táticas a se por em prática e as expedições já 

faziam parte de diversas áreas do continente. Os missionários cristãos se instalavam 

nas proximidades das aldeias e tentavam angariar fiéis, dizendo que tudo o que 

                                                           
7 DUSSEL,1993.  
8 História Geral da África VI. 
9 Idem. 
10 DAVIS, 2016. 
11 Cidade fundada por escravos alforriados localizada na costa oeste da África, em Serra Leoa. 
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fazia parte da crença daquele povo era pagão, que era falso e ilusório12. Alguns dos 

aldeões começaram a se converter. Porém, as igrejas cristãs não se limitavam a 

conquistar alguns fiéis, mas aproveitavam-se do conflito causado entre os nativos 

em virtude de suas conversões e estabeleciam tribunais que julgavam a todos a 

partir de suas próprias regras, que em nada eram relacionadas às vivências 

anteriores daquele povo. Naturalmente, a justiça estava sempre em desfavor dos 

nativos e os coagia com justificativas brancas. 

 O conhecimento do território alheio ficou completamente desigual com as 

missões religiosas. Os europeus já tinham informações e conhecimento suficientes 

sobre a África quando em 1884, durante a Conferência de Berlim, partilhou o 

território africano dentre suas potências. Já os países africanos não haviam 

conhecido os europeus com tamanha riqueza de detalhes, principalmente até o 

século XIX, quando seu contato com a Europa ocorria através do comércio mais 

fortemente no litoral13. 

 Seguidas das igrejas ou acompanhada delas, foram instaladas escolas em 

moldes que garantiriam a baixa autoestima dos nativos. A língua que os alunos 

deveriam aprender era a do colonizador14. Os conhecimentos de seus povos eram 

ridicularizados e eliminados completamente do currículo. Os textos estudados eram 

os mesmo estudados na Inglaterra (ACHEBE, 2009), de forma a garantir que os 

estudantes aprendessem a história única a qual estariam sujeitos por séculos e a se 

comportar como um europeu. A literatura, quando estudada sobre África, era sempre 

escrita por alguém de fora, era a história criada da África pela Europa. Os estudos 

se mostravam como uma grande oportunidade de sair da miséria provocada pelos 

conflitos, mas ela só era possível se houvesse o ajuste aos padrões europeus de 
                                                           
12ACHEBE, C. Things Fall Apart . New York: 1st Anchor Books, 1994. 
13História Geral da África VI. 
14 Tema que será mais detalhadamente discutido no próximo capítulo. 
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língua, sotaque, conhecimento, vestimenta, cabelo e comportamento (NGUGI, 

2005). Criava-se assim a história única dos inúmeros e diversos povos africanos, 

apagava-se todas as histórias já vividas e muitas que ainda estavam por ser 

escritas. 

 De certo que as sociedades africanas não se permitiram a violência 

gratuitamente, pois não há como negociar quando a única possibilidade de manter-

se vivo é seguir as regras. Mas como essas regras cruéis se tornaram aceitáveis? 

Como a imagem deturpada de um povo pode ter se tornado a verdade legítima 

sobre ele? Albert Memmi, escritor tunisiano, elenca duas operações para tal:  

demonstrar os méritos eminentes do usurpador, tão eminentes que 
clamam por semelhante recompensa; ou insistir nos deméritos do 
usurpado, tão graves que não podem senão suscitar tal desgraça. E 
esses dois esforços são de fato inseparáveis. (1967, p. 57) 
 

Não é necessário procurar muito nos discursos diários para encontrar estas 

forças ainda em vigor. É só percebermos ditos ou piadas populares como “coisa de 

preto” ou “faça isso como homem”, indicando que “como homem” é algo bem feito, o 

que naturalmente nos diz que feito como mulher é de baixa qualidade. Mas também 

há forças lutando no sentido contrário, há uma vasta lista de autores e críticos 

literários combatendo esta imagem deturpada de alguns povos, retomando a 

imagem apagada e construindo uma nova imagem que precisa ser moldada após 

tantos anos de usurpação. 

ChinuaAchebe, escritor e crítico nigeriano, em seu primeiro romance 

ThingsFall Apart , narra a experiência de um grupo da etnia Ibo ao sul do país que 

recebe os missionários cristãos. Em princípio, o grupo não acredita que os cristãos 

sejam uma forte ameaça para a aldeia, afinal, jamais se havia vivido situação 

semelhante. No momento em que se percebe que eles estão perdendo território e 

força política, inicia-se um embate desleal em número de combatentes e em 
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potência de armas. Os europeus chegaram bem preparados e, mesmo com a 

enorme resistência oferecida em todos os países africanos, as chances de vitória 

eram irrisórias. Após anos de luta e persistência, os africanos se vêem vencidos, 

desmoralizados e escravizados por sua nova forçosa identidade, esta herança não 

solicitada na qual eles se vêem negados enquanto seres humanos15.  

Em Meio Sol Amarelo a figura clássica da imagem do colonizador é recriada. 

Ao tratar de Richard, a figura do colonizador inglês, o narrador sempre o expõe em 

posição de desvantagem, zombado, questionado ou ignorado por completo. Ele se 

vê chacoteado pelos professores universitários, arguido até a exaustão e diminuído 

em seus conhecimentos por Madu, amigo íntimo de sua noiva Kainene. Sua 

impotência é tanta que ela se reflete na relação com Kainene, com quem falha 

sequencialmente ao ter relações sexuais. Richard tem a possibilidade de sentir 

como o povo colonizado se sente: questionado, traído, rotulado, apagado do mapa, 

violentado em sua identidade que, antes que fosse conhecida, era julgada.  

 Por mais que aqui tratemos objetivamente de África, reconhecemos que 

violência semelhante se passou em todos os países vítimas de movimentos 

coloniais imperialistas. Ainda que atualmente haja colônias, a maior parte delas já se 

declarou oficialmente independente de suas metrópoles, fato que não abrandou os 

conflitos ou a situação precária dos países independentes. Após anos de exploração 

de recursos naturais e extorsão de recursos humanos, as condições políticas, 

econômicas e sociais dos países eram deploráveis. A maioria dos países não 

sobreviveria economicamente sem algum auxílio das antigas metrópoles e estas se 

aproveitavam da situação de espoliação na qual deixaram as colônias fazendo 

contratos desiguais e abusivos, o que manteve o ciclo capitalista de abuso. Além de 

                                                           
15MEMMI, 1967. 
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conflitos de ordem econômica, diversos grupos étnicos rivais foram unidos sob um 

único governo como ocorreu na Nigéria. Presumivelmente, o líder do país 

privilegiaria seu próprio grupo, desfavorecendo os demais e criando uma ditadura 

étnica16. Com isso, ele beneficia uma burguesia nacional que o auxilia a manter os 

lucros advindos das relações econômicas com a antiga metrópole distante das mãos 

da maioria faminta. 

 

1.2 O Outro Mulher 

 

A construção e manutenção do Outro mulher ocorre dentro de um sistema 

denominado sexo-gênero (ou organização social de gênero) pela teórica 

novaiorquina Nancy Chodorow (1978). Este sistema assume que sexo e gênero 

estão diretamente ligados e ambos apresentam a divisão binária macho-fêmea, 

homem-mulher, masculino-feminino e estabelece funções hierarquizadas para cada 

um dos pólos desta divisão e para a relação entre eles. Também, as engrenagens 

que mantém este sistema funcionando se baseiam na afirmação de que (1) sexo é 

algo natural no sentido de fazer parte da natureza e, portanto, inquestionável; e (2) 

gênero foi construído culturalmente sobre esta base natural. Judith Butler (1990, p. 

7), examina de forma minuciosa estas engrenagens e pontua que 

gênero não está para a cultura como sexo está para a natureza; 
gênero é também o meio discursivo/cultural pelo qual a ‘natureza 
sexual’ ou ‘um sexo natural’ é produzido e estabelecido como ‘pré-
discursivo’, anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra 
sobre a qual a cultura age. (grifo da autora)17 
 

                                                           
16FANON, 1968. 
17 “Gender is not to culture as sex is to nature; gender is also the discursive/cultural means by which 
‘sexed nature’ or ‘a natural sex’ is produced and established as ‘prediscursive’, prior to culture, a 
politically neutral surface on which culture acts” (BUTLER, 1990, p. 7). 
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Para a escritora, a cultura não foi construída sobre um conceito puro e natural 

de sexo, a forma com a qual enxergamos o sexo já foi construída pela nossa 

generificação dele, igualando os dois termos, deixando diferença nenhuma entre 

sexo e gênero.  

A partir do momento em que sexo e gênero se igualam, as pessoas nascidas 

com qualquer dos sexos já tem uma carga cultural construída, ao nascer elas já são 

encaixadas na engrenagem do sistema patriarcal que carrega uma assimetria entre 

os gêneros18. Esta assimetria consiste na centralização do homem19 enquanto 

parâmetro para a designação da mulher. É a partir deste paradigma que a sociedade 

falocêntrica atual se sustenta e mantém suas relações. 

Segundo Ngugi, “em praticamente todas as nações hoje o centro é localizado 

no estrato social dominante, uma minoria burguesa e masculina”20. 

Epistemologicamente, esta hierarquia se centra na presença do falo, através do qual 

a mulher é descrita. A contradição de utilizar um elemento ausente em um ser para 

descrevê-lo já revela a desigualdade de valores que estes seres terão na sociedade. 

A mulher definida enquanto ausência de falo, portanto, é como um não-homem e 

serve apenas de complemento a ele21. 

A questão dos termos que são relacionados à mulher é abordada por Toril 

Moi em seu artigo Feminist, Female, Feminine 22(1989), no qual acentua a 

necessidade de distingui-los para conseguir tratar criticamente da situação da 

mulher. Na língua inglesa, o tratamento dos termos difere de certa forma dos termos 

em língua portuguesa. Para Moi, o primeiro termo está relacionado a posição 

                                                           
18 BUTLER, 1990. 
19 Simbolicamente através do falo. 
20 “Within nearly all nations today the centre is located in the dominant social stratum, a male 
bourgeois minority” (NGUGI, 1993, p. 17) – tradução nossa. 
21 BUTLER, 1990. 
22 Feminista, Fêmea, Feminino - tradução nossa. 
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política, o segundo a características biológicas e o terceiro a características 

construídas culturalmente23. Contudo, em português teríamos dificuldade de 

diferenciar os termos “female” e “feminine”. Suas traduções24 coincidem em 

“feminino”, com a possibilidade de “female” ser fêmea. Uma busca em dicionários da 

língua portuguesa25 mostrou que fêmea, como primeira definição, é um animal do 

sexo feminino. Ora, se “feminino” está relacionado ao sexo, já temos situação 

diferente da tratada por Moi, mas que culmina num mesmo ponto: fêmea e feminino 

estão tão diretamente vinculados que a língua os trata como se fossem o mesmo.  

É relevante observar o quanto o termo está relacionado a como o gênero 

feminino está condicionado ao corpo dos indivíduos fêmeas e o que isto acarreta. 

Primeiramente, e em um olhar superficial, esta relação já imbui o corpo da mulher de 

inúmeras regras e formatos. Podemos observar em Meio Sol Amarelo  que sobre 

Kainene26 recai o mito da “ausência da feminilidade”. O pai diz orgulhosamente que 

“Kainene não é só como um filho, ela é como dois filhos homens” em virtude do seu 

trabalho com os negócios da família e da sua facilidade de negociação. Ela é 

negada enquanto mulher, pois não se enquadra no perfil aceitável para mulher. A 

feminilidade é relacionada à sensualidade e sexualidade, então, atribui-se ao corpo 

um valor de feminilidade maior do que se atribui à capacidade intelectual. Esta, se 

existe, é atributo masculino, não é “coisa de mulher”.  

Se Kainene é sua negação, o que é a mulher? Ou para ampliar mais a 

discussão, o que é o gênero? Para Butler (1990, p. 33),  

gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos 
repetidos sob uma estrutura reguladora altamente rígida que 

                                                           
23 “I will suggest that we distinguish between 'feminism' as a political position, 'femaleness' as a matter 
of biology and 'femininity' as a set of culturally defined characteristics” (MOI, 1989, p. 117). 
24<https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/female>. Acesso 13 fev. 2018. 
25

<https://www.dicio.com.br/femea/ e https://www.priberam.pt/dlpo/f%C3%AAmea>. Acesso 13 fev. 
2018. 
26 Irmã gêmea da protagonista. 
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solidifica através dos tempos para produzir a aparência de 
substância, de um tipo de ser natural27. 
 

Portanto, percebemos que “o natural” não está relacionado à natureza, mas a 

um conceito construído culturalmente do que é natural. Naturalizou-se o 

comportamento submisso feminino e acredita-se que este comportamento faz parte 

de sua natureza. Segue a mesma estratégia de dissimulação social mencionada por 

Spivak com relação ao colonizados, que implica em um “agenciamento coletivo” 

(2014, p. 46) de corpos para garantir a subordinação deles. 

 O debate feminista contemporâneo possui diversas ramificações de forma a 

abranger as incontáveis especificidades da subjugação de mulheres em seus 

territórios. Ao se tratar das mulheres africanas não seria diferente. Certamente sua 

cor, posição de colonizada e condição econômica acarretam na necessidade de 

encontrar recursos para superar uma infinidade de microrregulações sociais que lhe 

são impostas. 

 No entanto, nem sempre foi assim. Quando a África sofreu o movimento 

colonizatório, no final do século XIX, a América já passava por este processo desde 

o século XV. Nos Estados Unidos, desde o início do século os debates feministas 

estavam intensos e aliados ao movimento antiescravagista. Entretanto, a referida 

aliança não garantiu que o movimento tivesse ideais não discriminatórios em relação 

aos pretos. As mulheres brancas de classe média que lideravam os movimentos 

feministas reconheciam suas opressões vividas e as enxergavam como escravidão, 

o que justifica a aliança28. Mas o grupo feminista era homogêneo, sua voz não falava 

pelas mulheres operárias e muito menos pelas mulheres pretas. 

                                                           
27 “Gender is the repeated stylization of the body, a set of repeated acts within a highly rigid regulatory 
frame that congeal over time to produce the appearance of substance, of a natural sort of being” – 
tradução nossa. 
28 DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe . 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2016. 
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Um dos questionamentos mais fortes sobre utilizar teoria feminista branca 

para tratar de África é a questão familiar. No debate branco, as mulheres são 

percebidas na sociedade a partir de sua função de esposa e mãe que nutre e cuida 

de um núcleo familiar encabeçado e sustentado por um homem, como afirma a 

pesquisadora nigeriana OyeronkeOyewumi (2004)29. No entanto, o núcleo familiar 

ocidental (que consiste em pai, mãe e filhos) não faz parte da maioria das relações 

tribais africanas, dentre as quais há uma diversidade de inter-relações.  

Na próxima seção trataremos das relações de gênero na sociedade ibo, um 

dos maiores grupos étnicos presentes na Nigéria, dentro do qual se desenvolve a 

maior parte do romance. 

  

1.3 Mulheres e cor 

 

Muita discordância se dá ao tratar do servilismo feminino africano. Ao mesmo 

tempo em que não podemos tomar como global (ou não enquanto o domínio 

imperialista não havia tomado o globo) o machismo europeu, é também delicado 

negar o machismo em sociedades tribais e apenas atribuir sua aparição à invasão 

europeia sem uma análise sensível. 

 Em seu texto Gender as Eurocentric , Oyemumi (2004) apoia seu argumento 

no fato de que no feminismo branco, as relações familiares não consideram classe 

ou cor30. Apesar de ter questão pertinente quanto ao uso de teoria branca para tratar 

de mulheres africanas, a pesquisadora argumenta que a sociedade yoruba, uma das 

                                                           
29 “In a gendered, male-headed two-parent household, the male head is conceived as the breadwinner 
and the female is associated with home and nurture” (2004, p. 3). 
30 A autora menciona a palavra “race”, traduzida literalmente para raça. No entanto, neste trabalho, 
evitaremos o uso de termos como raça e racismo, pois nos parecem desatualizado, visto que não há 
estudos que indiquem que dentro da raça humana há subdivisões. Em vista disso, consideramos os 
termos inapropriados e, em seu lugar, preferimos dizer discriminação ou preconceito relacionado à 
cor. 
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maiores na Nigéria, não se baseava em gênero, mas em idade e parentesco. Pode 

ser melindroso ver como naturalizado e não abusivo algo com o qual fomos criados, 

que faz parte da nossa estrutura enquanto indivíduos e enquanto seres sociais. 

Porém, o argumento de que as relações entre homem e mulher são complementares 

é capaz de encobrir traços patriarcais tão arraigados na estrutura social que 

poderiam passar despercebidos. 

Ao mesmo tempo, cada um dos grupos étnicos certamente se relacionava 

com o feminino de forma bem específica. A divisão de tarefas e funções em cada 

grupo pode também ser orientada por gênero, o que não significa que há uma 

dominância masculina (OYEWUMI, 2004). Dizer que há diferença de gênero não 

implica em dizer que há desigualdade entre gêneros. No romance de Adichie, há 

dois posicionamentos diferentes sobre tribo. Para a família pobre da protagonista 

que mora em uma cidade pequena e tem relações tribais, é inadmissível que a prima 

se relacione com alguém da tribo hauçá, o que inicialmente já carrega uma questão 

de gênero31. Já para os professores da universidade, representado nesta fala pelo 

professor Ezeka, a ideia de tribo já se tornou um produto colonialista, tal qual nação 

e raça (2008).  

 Relativamente ao grupo ibo, sua sociedade era poligâmica, mas somente 

homens poderiam ter várias esposas (KOUASSI, 2017). Os filhos eram o atestado 

de sucesso no casamento e a esposa era responsabilizada caso não os 

conseguisse ter. Também, ter um filho garantia o respeito conquistado da família do 

esposo e poderia manter o poder de participar das decisões da comunidade, o que 

não se pode dizer o mesmo ao ter uma filha. Em O Mundo se Despedaça  (1994)de 

                                                           
31 Esta questão será abordada na seção 3.2. 
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Achebe, Okonkwo, um ibo, lamenta sua filha Ezinma ter nascido menina, pois ela 

tem características e atitudes que ele gostaria de ver em um filho.  

 Quanto à economia, textos como o de Achebe (1994) e o de Oyewumi (2004) 

mencionam a renda feminina como complementar à do esposo, mas nunca a 

principal. Mulheres não acumulam lucros, o que serve de justificativa à poligamia ser 

privilégio masculino. Suas atividades incluíam comércio, agricultura (em alguns 

grupos étnicos) e artesanato, mas todo o seu lucro era direcionado à família. Muitas 

meninas deixavam de estudar porque desde cedo se comprometiam com vendas de 

bens feitos por suas mães. Como boa parte de sua produção econômica foi 

substituída por produções industrializadas, hoje as mulheres ainda encontram 

dificuldade de se inserir na economia e de conseguir sustento sem a companhia 

masculina. No romance de Adichie, as personagens mais jovens e mais pobres não 

demonstram projeções profissionais. Quando Olanna questiona sua prima Arize 

sobre suas aulas de costura, insinuando que elas são mais importantes que casar, 

Arize responde: “E é a costura que vai me dar um filho?” (2008, p. 55). Amala, 

trabalha como criada. Eberechi se prostitui sendo agenciada pela família. Essas 

meninas não tem acesso à educação de qualidade e, por consequência, lhes são 

negadas diversas opções profissionais e salários dignos.  

Na política, em Achebe (1994) não percebemos participação feminina direta 

no grupo ibo. Apenas os homens participavam das decisões importantes da aldeia. 

Na religião, em alguns grupos, as mulheres tinham grande participação, o que em 

alguns casos pode se tornar forte motivo de tolhimento por dogmas machistas. Em 

síntese, percebemos que as mulheres não aparecem em posição de destaque em 

nenhumas das esferas sociais. No entanto, ainda assim é melindroso afirmar que 

havia uma dominação e subjugação real sem a tendência de utilizar valores atuais 
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para analisar um passado pouco conhecido por nós. Também, é delicada a análise 

de nossa parte que, mesmo tendo educação formal e pesquisa na área, somos 

seres nascidos e formados dentro de uma cultura de dominação europeia. 

Questionamos a possibilidade de desvencilhar o nosso olhar totalmente de algo que 

é parte da nossa identidade. Não obstante, observando a violência existente quanto 

a grupos sociais, mulheres, por exemplo, se torna um tema imprescindível de ser 

tratado – visto, revisto, analisado novamente e questionado. 

Bibi Bakare-Yusuf, escritora e teórica nigeriana, em seu texto Beyond 

Determinism: The Phenomenology of African Female Existence publicado em 2003, 

sugere como possibilidade de método de análise para a posição da mulher a 

fenomenologia da existência corporificada, tratar do corpo como o meio pelo qual as 

experiências são vividas e como resultado social de tais experiências. Para a 

teórica, isto nos preveniria de fazer generalizações e trataria a experiência de cada 

indivíduo ou grupo de indivíduos de forma particular. Mais objetivamente, ela sugere 

o questionamento das experiências e posicionamentos das mulheres nas esferas 

sociais a partir do “poder de” e do “poder sobre”, eliminando assim qualquer 

conceitualização precipitada. Os textos construídos sobre as mulheres e pelas 

mulheres serão analisados neste trabalho observando a quem o poder é atribuído 

nos discursos. 

 Ainda que sociedades africanas tenham estruturas sociais que se valem de 

outras relações como idade, tribo e habilidades anteriores à colonização e à 

dominação imperialista, em Meio Sol Amarelo, estudaremos as relações pós-

coloniais na Nigéria, o que indica que as relações sociais do país já estão 

contaminadas pelo patriarcado europeu e não sabem mais se sustentar sem ele. Um 

exemplo disso é a atitude de Mama ao chamar Olanna de bruxa, para a qual 
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Odenigbo tem uma explicação: “A grande tragédia do mundo pós-colonial é não ter 

dado à maior parte a chance de dizer se queria ou não esse mundo. A grande 

tragédia é que a maioria não recebeu as ferramentas para negociar nesse mundo” 

(2008, p. 124).   

 Mesmo tratando de África, não podemos discutir mulher sem mencionar a 

família como seu único fim social. Como discutido por Bakare-Yusuf (2003) e Nancy 

Chodorow (1978), é necessário verificar a maternidade enquanto função do corpo 

feminino e também enquanto valor concedido a ela a partir disto. A mulher adulta 

que não está inserida na função de esposa e mãe é constantemente questionada, 

sua inadequação é apontada em termos como “mãe solteira”, para o qual não há um 

correspondente masculino. O termo implica na amarra de toda mãe estar 

relacionada a um pai, com o qual deve ser casada. A possibilidade de ter filhos sem 

estar casada traz sempre um ônus. E não importa se foi o pai da criança que a 

abandonou ou negou o casamento. A responsabilidade por ser solteira recai sobre a 

mulher.  

 Quando tratamos de cenários precários, casamento e maternidade participam 

da vida de meninas cada vez mais jovens. Sem muitas oportunidades e perspectivas 

para suas filhas, muitas mães as agenciam sexualmente de forma a ganhar o 

sustento para a família. Outras são forçadas a casarem-se muito cedo para garantir 

sua própria condição de subsistência e, por vezes, a da família inteira.  A chance 

que essas meninas têm de viver uma vida sentimental e conjugal realizada e 

saudável lhes é terminantemente negada. Em situações de guerra, tempo relatado 

em Meio Sol Amarelo , há mulheres e meninas estupradas a tal nível 

– o estupro é uma das armas de guerra mais cruéis – que parecia 
impossível que, em seu desespero, elas não tivessem preferido se 
matar. Frequentemente suas aldeias se voltavam contra elas por 
causa do abuso sofrido; se os maridos ainda estivessem vivos, 
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normalmente as dispensariam, recusando-se a abrigá-las em seus 
próprios lares. (WALKER, 2011, p. 11-12) 
 

Além de sofrerem o abuso, as mulheres têm que arcar com suas 

consequências sozinhas, rejeitadas por suas famílias. Os casos de suicídio de 

mulheres estupradas mencionados pela escritora Alice Walker são relatos de sua 

visita a países africanos como o Congo Oriental. Em seus relatos há sobreviventes 

desses abusos em situações de debilidade corporal inimagináveis. Em Meio Sol 

Amarelo , ao ser recrutado para servir o exército na Guerra de Biafra, Ugwu participa 

de um estupro coletivo. Apesar de sentir que não era a coisa certa a fazer e tentar 

se esquivar, ao ter sua masculinidade questionada acaba por concordar em 

participar da violência.  

E que outros trabalhos essas mulheres poderiam fazer? Como se sustentar 

sem a necessidade de um homem? São inúmeras as possibilidades de resposta a 

essas perguntas sobre as quais não nos ateremos. Mas trataremos de três situações 

que rodeiam a condição da mulher nigeriana pobre atual: (1) tomando como base 

uma sociedade tribal ou ocidental, há uma divisão de tarefas que passa pela 

distinção de gênero. Se, portanto estas mulheres não tiveram a oportunidade de 

aprender determinados ofícios, como os fariam agora que muitas mulheres passam 

fome e não podem estudar para ter mais chances no mercado de trabalho? (2) Uma 

simples pesquisa em ferramentas de busca na internet que relacione os salários de 

homens e mulheres irá revelar uma lacuna grave entre eles32. As mulheres ainda 

recebem salários muito menores mesmo que realizando as mesmas atividades que 

homens, e isto não é condição exclusiva de países menos desenvolvidos 

                                                           
32KOMETAN,Pâmela. Mulheres ganham menos do que os homens em todos os cargos. G1, Rio de 
Janeiro, 07 mar. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/concursos-e-
emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-do-que-os-homens-em-todos-os-cargos-diz-
pesquisa.ghtml>. Acesso em: 27 fev. 2018. 
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economicamente. (3) Crianças são abandonadas por seus pais33, muito antes 

mesmo de saírem do ventre de suas mães. Se as mulheres vão criar seus filhos 

sozinhas, que condições podem dar a eles quando mal tem o sustento para si 

mesmas? Além de estarem em desvantagem de salários e de atribuições, nestes 

dois aspectos terão de suprir a ausência paterna. 

 É com toda esta violência e violação que a sociedade dá vida às mulheres 

pretas, o Outro tão apagado da história e tão mutilado em seus direitos enquanto ser 

humano que “elas mesmas se consideravam indignas até mesmo de esperança”34 

(WALKER, 1994, p. 401), o Outro do Outro. É importante ressaltar que o Outro 

mulher, diferente do Outro preto, não foi construído a partir de um evento como a 

colonização. Ainda que a alteridade seja uma base da sociedade contemporânea, a 

desigualdade de “poder sobre” e “poder de” entre homens e mulheres é irrefutável, 

como a incongruência de haver uma sociedade na qual somente uma dessas forças 

impere. 

A construção da alteridade colonial35 se faz notar nas relações sociais diárias, 

nas mídias e, como objeto deste estudo, na literatura. Ingenuamente pode-se pensar 

que, por não haver mais a presença imediata e categórica do europeu nas ex-

colônias, por serem independentes, esta alteridade se desfez e finalmente os então 

colonizados se encontram livres de todas as amarras. Mas infelizmente isto é só 

uma conjectura sem fundamento. 

                                                           
33 BASSETTE, Fernanda. Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem pai no registro. EXAME, São Paulo, 
11 ago. 2013. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-tem-5-5-milhoes-de-criancas-
sem-pai-no-registro/>. Acessoem: 27 fev. 2018. 
34 “they considered themselves unworthy even of hope” – Traduçãonossa. 
35 Conceito construído por HomiBhabha em O Local da Cultura , que afirma que o problema “não é o 
Eu colonialista nem o Outro colonizado, mas a perturbadora distância entre os dois que constitui a 
figura da alteridade colonial” (1998, p. 76). 
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Na contemporaneidade, a imagem do preto36 continua atada à situação 

escravagista e colonialista. Estando no Brasil, é ainda mais fácil observar onde os 

pretos se encontram na nossa sociedade, que é preponderante de cor. Olhe para os 

médicos, advogados, políticos, jornalistas, atores e outros profissionais que recebem 

altos salários ou utilizam-se da própria imagem como veículo profissional e se 

pergunte quantos deles são pretos. Também podemos caminhar pelas ruas e 

contabilizar as pessoas em subempregos, moradores de rua e pedintes e perceber 

que o predomínio é de pessoas pretas. Como olhamos para esta situação todos os 

dias e não nos questionamos sobre ela? Como aceitamos passivamente tal 

desproporção no século XXI? 

Para Said (2011, p. 59),  

Um importante debate contemporâneo sobre os resíduos do 
imperialismo – a questão de como os ‘nativos’ são apresentados nos 
meios de comunicação ocidentais – ilustra a continuidade dessa 
interdependência e sobreposição, não só no conteúdo, mas também 
na forma do debate, não só no que é dito, mas também como, 
porque quem, onde e para quem é dito. 
 

Para ilustrar Said, observemos as novelas, filmes e textos, as representações 

da realidade que colocam pessoas pretas em situação de submissão naturalizada. A 

identidade preta é previamente sabida e homogênea, há uma massificação das suas 

características e não há espaço para as experiências pessoais. Ao preto é vetado o 

direito de existir enquanto sujeito individual, sua existência é dissolvida em uma 

imagem coletiva de si com a qual raramente se identifica, mas contra a qual 

dificilmente consegue lutar. 

                                                           
36 Na tentativa de reduzir as negatividades no nosso discurso ao tratarmos das pessoas de cor, 
utilizaremos o termo “preto” e não “negro”, visto que trataremos do elemento cor de forma diacrônica, 
e não apenas de um grupo histórico. Também, como evoca o Embaixador do Reggae Nabby Clifford 
em uma breve entrevista (disponível em <https://youtu.be/ZD4JAaed7jY>. Acesso em 15 dez. 2017), 
a palavra “negro” na língua portuguesa é utilizada em diversos termos negativos e pejorativos como 
lista negra ou passado negro.  
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A literatura também cumpriu o papel de manter a dupla soberano-subalterno 

bem delimitada. Autores como Rudyard Kippling, Joseph Conrad, V. S. Naipaul 

deixaram em suas obras marcas aparentemente silenciosas, mas também 

tendenciosas desta oposição de personagens e de incontáveis formas e estilos 

narrativos. 

Quanto a Conrad, Said (2011) é minucioso na crítica. Quando ele evidencia a 

importância da forma narrativa, do espaço e dos interlocutores, está a tratar de 

Coração das Trevas , novela que relata experiências de Charlie Marlow numa 

expedição rio acima para explorar a selva do Congo. Ao longo do percurso, Marlow 

relata não se agradar de ver terras sendo tomadas de pessoas de cor diferente da 

sua. 

Said frisa o quanto a obra de Conrad se atém estética e idealmente dentro da 

narrativa do colonizador, que descreve os absurdos coloniais com poucos 

sentimentos sobre a violência sofrida, mas com certa riqueza de detalhes da 

violência cometida. Ainda assim, ele não consegue atingir em sua crítica uma 

possível sustentação da sociedade na qual o imperialismo não vigore. Conrad não 

consegue criar uma imagem de sociedade fora da possibilidade de subjugação, sua 

crítica é mais forte à sua forma do que à sua existência. 

Provando o equívoco dos europeus que afirmam a incapacidade dos nativos 

africanos em escrever a história sobre si mesmos, Chinua Achebe escreve O Mundo 

se Despedaça,  que é considerado uma resposta a Coração das Trevas.  O 

romance descreve o lado silenciado na novela de Conrad, o Outro lado, o lado 

“deles”. Em Achebe, relemos a história e podemos enxergar e sentir com detalhes a 

barbárie e violação sofrida. Seu trabalho valida Memmi (1967, p.13) quando diz que 
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o escritor contemporâneo nega a colônia e a imagem que foi feita de si e agora 

afirma seus valores e sua história. 

O narrador de Meio Sol Amarelo  não mede esforços em silenciar o 

colonizador. Richard é escritor e pretende escrever um livro sobre a Nigéria e a arte 

tradicional, pela qual se diz apaixonado. Seu texto, após muitos rascunhos jogados 

fora e um manuscrito queimado por sua noiva, quando tratado na obra, se mostra 

sempre a partir de um narrador não nomeado. Portanto, não temos acesso ao texto 

real escrito por ele. Uma consistente alegoria da fala silenciada e da história 

nigeriana (e africana) escrita pela colonização. Richard, por admirar as obras do 

povo ibo e por viver na Nigéria, acreditava estar no mesmo lugar de fala que os 

nigerianos. Porém, como afirmam Bernardino-Costa e Grosfoguel (2016, p. 19), 

é preciso distinguir o lugar epistêmico e o lugar social. O fato de 
alguém se situar socialmente no lado oprimido das relações de poder 
não significa automaticamente que pense epistemicamente a partir 
do lugar epistêmico subalterno. 
 

A história africana difundida mundialmente é escrita por autores não 

africanos. Por mais bem intencionado que este não africano possa ser, seu 

conhecimento e sua visão sobre a cultura africana será sempre a visão do império, 

pois como afirma Memmi (1967, p. 50) “o colonizador de boa vontade jamais pode 

alcançar o bem, pois a única escolha que lhe é permitida não é entre o bem e o mal, 

é entre o mal e o mal estar”37. O que Memmi reforça é a impossibilidade de afirmar o 

o Outro e dar-lhe a voz dado que esta afirmação colocaria o colonizador na posição 

de algoz.  

 Se em toda a história contada hoje tantos homens foram silenciados, não é 

difícil perceber o quanto as mulheres não protagonizam ou nem mesmo aparecem 

em inúmeras narrativas. O número de mulheres analfabetas no planeta, por 

                                                           
37Grifo do autor. 
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exemplo, é superior ao de homens em todos os continentes38, o que acarreta em 

menor número de publicações. Quanto mais subimos na escala de pessoas em 

destaque ou de poder, mais brancas e masculinas são suas figuras39. O espaço 

conquistado por Adichie e pelas diversas mulheres pretas na literatura possibilita a 

fala por si mesma, o que “reintroduz o sujeito constitutivo em pelo menos dois níveis: 

o Sujeito de desejo e de poder como um pressuposto metodológico irredutível; e o 

sujeito do oprimido, próximo de, senão idêntico, a si mesmo” (SPIVAK, 2014, p. 56). 

Desta maneira, é possível afirmar e constatar a heterogeneidade do sujeito 

colonizado a partir de seu próprio discurso. Para a mulher, a representação só fará 

sentido o sujeito ‘mulheres’ não for pressuposto (BUTLER, 1990), onde houver 

espaço para todo tipo de atitude das mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38UNITED NATIONS.Department of Economic and Social Affairs.The World's Women 2015 : Trends 
and Statistics. New York, 2015. 
39 “Within nearly all nations today the centre is located in the dominant social stratum, a male 
bourgeois minority.” (NGUGI, 1993, p. 17) 
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2. ADICHIE E MEIO SOL AMARELO: RELAÇÕES E INFLUÊNCI AS 

 

“Nenhum poeta, nenhum artista de qualquer 
arte, tem seu pleno significado sozinho.” 

T. S. Eliot 
 

Após anos de exploração advindos primordialmente da colonização 

imperialista, a África, com suas diversidades e particularidades em cada país, 

propõe uma literatura que reescreve a história de si mesma com os olhos de dentro. 

A literatura Pós-Colonial devolve ao império um contradiscurso, um discurso que 

escreve a si próprio da forma que se é e que se quer ser, negando a forma imposta 

pelo discurso metropolitano.  

Apesar de ainda enfrentar desafios no que se refere à divulgação e 

publicação, a Nigéria se destaca na escrita pós-colonial através de escritores como 

Chinua Achebe, considerado o pai da literatura pós-colonial, Wole Soyinka, Buchi 

Emecheta, Bem Okri e Sefi Atta. Tendo todos estes como influência e 

complementando sua força política, Chimamanda Adichie se coloca com 

propriedade da literatura mundial contemporânea. 

Chimamanda Adichie, nascida em 1977, em Enugu na Nigéria, cresceu na 

cidade de Nsukka, onde se localiza a universidade na qual seus pais trabalharam. 

Adichie viveu na casa onde morou anteriormente o teórico e escritor Chinua Achebe, 

autor de diversas obras traduzidas para o português como O Mundo se 

Despedaça (1958) e A Flecha de Deus  (1964). Aos dezenove ela se mudou para os 

Estados Unidos onde continuou os estudos. A autora, que escreve sempre em 

língua inglesa (língua oficial da Nigéria), já teve suas obras traduzidas para trinta 

línguas diferentes, de acordo com seu site oficial.  Adichie e Achebe têm mais em 
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comum do que a casa e a nacionalidade, mas trataremos de suas afinidades 

posteriormente.   

A autora ficou conhecida internacionalmente a partir de sua palestra O Perigo 

de uma História Única 40no canal TED do YouTube, na qual menciona o quanto sua 

escrita foi inicialmente influenciada por padrões europeus e que não condiziam com 

a realidade que vivia. De acordo com Adichie, suas personagens tinham 

características diferentes das suas e de seu povo e, mesmo que elas fossem 

nigerianas, geralmente tinham nomes em inglês. A história única a que a autora se 

refere é a história eurocêntrica, a que tem as personagens brancas e moldadas 

dentro dos modelos sociais europeus, a que carrega o violento silêncio das culturas 

africanas. 

Outra palestra da autora, também do canal TED, que se tornou livro em 2014 

foi Sejamos Todos Feministas 41, na qual ela explicita as disparidades ainda 

vigentes de salários, oportunidades e tratamento entre homens e mulheres. Além 

destas obras bem conhecidas e reconhecidas, Adichie publicou os romances 

Hibisco Roxo , que trata da estratégia de colonização a partir do cristianismo,e 

Americanah, obra que desvela a convivência de africanos nos Estados Unidos. No 

Seu Pescoço,  livro de contos publicado no Brasil em 2017, também trata em sua 

maior parte de temas relacionados à vivência de africanos nos Estados Unidos, 

vivência que fez parte da vida acadêmica de Chimamanda. Sua obra mais recente, 

Para Educar Crianças Feministas,  foi motivada por um questionamento de amigos 

                                                           
40

The Danger of a Single Story.Disponívelem:  https://youtu.be/D9Ihs241zeg. 
41

We Should All Be Feminists.Disponível em: https://youtu.be/hg3umXU_qWc 
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à Adiche sobre como criar crianças feministas. A obra foi publicada em 2017 e já 

tem tradução no Brasil42.  

Nesta seção, relacionaremos o romance estudado ao seu contexto histórico e 

social. Por fim, mencionaremos elementos relevantes da obra de Adichie que são 

influenciados por Chinua Achebe, romancista nigeriano premiado 

internacionalmente. 

 

2.1 Meio Sol Amarelo no contexto da literatura afri cana  

 

A tradição literária do continente remonta a oralidade. Contação de histórias 

fez parte da rotina diária africana pré-colonial de crianças e adultos, estando 

presentes em momentos de encontros familiares e vizinhos e carregando consigo 

valores e tradições do pensamento africano. Suas narrativas traziam consigo 

elementos fantásticos mesclados ao convívio diário, incluindo pessoas que se 

transformavam em animais, fadas e também inúmeros provérbios. Todos estes 

elementos mostram uma grande habilidade com a linguagem e com metáforas. 

A invasão britânica no fim do século XIX foi um divisor de águas para esta 

tradição, trazendo ao continente uma nova forma literária até então desconhecida – 

o romance. A partir disso, todo o imaginário fantástico, dito pelos ingleses como 

sendo mentiroso e ilusório, foi se perdendo e dando lugar ao realismo dentro de um 

novo formato literário que não se relacionava diretamente com a cultura africana. 

A literatura autóctone, diferente do romance, trazia em suas raízes poesia e, 

na África Ocidental, griôs, narrativas épicas orais que transportam uma intensa 

carga cultural e histórica. Contadores de histórias são coletivos, narram experiências 

                                                           
42

Títulosoriginais: Purple Hibiscus (2003), The Thing Around Your Neck (2009), Americanah(2013), e Dear 

Ijeawele, or A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions (2017). 
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acontecidas e necessitam de ouvintes. Romancistas são solitários e narram histórias 

intricadas, mas não necessariamente experiências vividas. “Contudo, o romance, na 

qualidade de meio de expressão artística a elaborar uma história singular baseada 

em personagens, uma intriga ou relato, ultrapassava além das convenções dos 

griôs”43.  

Por volta dos anos 30, um grande número de romancistas publica no estilo 

forçosamente emprestado ao continente, mas ainda com características da literatura 

oral. Daniel Olorunfemi Faguna, escritor nigeriano que se converteu ao cristianismo 

e abraçou valores ocidentais, não apagou de sua escrita particularidades da 

mitologia Yoruba, como em seu romance Forest of a Thousand Daemons,  

traduzido para o inglês por Wole Soyinka. A obra apresenta elementos como 

criaturas fantásticas, poderes mágicos e traços de oralidade. Um site 

contemporâneo44 traz em sua sugestão de leitores para esta obra aqueles “com 

apetite para estórias sobrenaturais sobre monstros, espíritos e realidades 

alternativas”45. Na mesma década, muitos outros romancistas já se utilizavam do 

novo estilo para denunciar os abusos coloniais e se posicionar contra missionários 

cristãos.  

A abertura da Universidade de Ibadan, em 1948, consolidou a mudança do 

estilo fantástico para o realismo na Nigéria, alteração que ocorreu em todo o 

continente e não somente em textos literários, mas também nas conferências e nos 

jornais. Esta grande transição no estilo também ocorreu em virtude de muitos 

escritores serem acusados por europeus de primitivismo e infantilidade em seus 

escritos, nomeando a literatura africana como superstição. 

                                                           
43 História Geral da África VIII. 
44<https://brittlepaper.com/guide-african-novels/#1930>. Acessoem 7 dez. 2017. 
45 No original: “Best for readers with an appetite for supernatural stories about monsters, spirits, and 
alternate realities.” – Traduçãonossa 
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Em 1963, logo após a independência nigeriana da colônia britânica, o então 

ministro da educação Aja Nwachukwu patrocinou um concurso literário esperando 

texto que revelasse tão somente a realidade nigeriana. Adichie escreve o conto 

Jumping Monkey Hill 46que revisita este episódio, apresentando um workshop para 

escritores africanos organizado por um não-africano que seleciona como conto 

principal o que trata “sobre os assassinatos no Congo, contado do ponto de vista de 

um miliciano, um homem imbuído de uma violência lasciva”, justificando que “era 

urgente e relevante, que relatava algo de novo” (ADICHIE 2017, p. 119). 

Na contemporaneidade, classificar obras como literatura africana é arriscado. 

Após Ngugi WaThiong’o (2005), escritor queniano, ter questionado o que seria 

literatura africana, isso se tornou ainda mais delicado. Como dizer que ela 

compreende apenas o que é escrito sobre o continente? Ou por africanos? Ou em 

línguas africanas? 

De acordo com o site Ethnologue, há mais de cem línguas diferentes faladas 

na Nigéria, sendo as mais populares Hausa, Ibo e Yoruba. Mesmo diante de toda 

esta variedade linguística, a escritora Chimamanda Ngozi Adichie sempre publicou 

em língua inglesa. Naturalmente, a escolha da língua na qual se publica um livro 

está diretamente ligada com o leitor desejado para a obra. No entanto, não se pode 

deixar de mencionar que a língua inglesa foi trazida pelo colonizador e não faz parte 

da cultura nigeriana pré-colonizatória.  

A questão sobre a língua da qual se faz uso a literatura africana foi bastante 

discutida por Ngugi em The Language of African Literature (2005), autor que 

durante alguns anos deixou de escrever inglês e apenas escrevia na língua 

queniana gikuyu, sua língua materna. Esta decisão se deu como um protesto à 

                                                           
46No SeuPescoço2017, p. 105-124 
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língua do colonizador, que por muito tempo foi critério para agrupar ou nomear 

colônias. Ngugi, acreditando que poderia ter sua cultura mais forte e mais viva 

mantendo o contato da literatura com os seus em sua língua mãe, abriu mão do 

inglês. Após alguns anos, percebendo a quantidade de pessoas que não teriam 

acesso à sua obra em virtude da língua, Ngugi volta a publicar em inglês. Afinal, se o 

objetivo é criticar as relações coloniais ainda em vigor na África, é essencial que 

quem está na posição de colonizador também leia e reflita sobre essas relações. 

Ainda que a obra pudesse ser traduzida para a língua do colonizador, quem faria a 

tradução? A partir de que lugar epistêmico falaria?  

A preocupação de Ngugi com a questão da língua se mostra pertinente ao 

observarmos as estratégias coloniais que se utilizaram deste recurso para manter 

povos sob dominação. É natural que a língua, tema recorrente em todos os 

romances de Adichie, seja amplamente debatida pelos estudiosos decoloniais. 

Edward Said, teórico palestino, acredita ser pouco proveitoso o debate e afirma não 

ter “a menor paciência com a posição de que ‘nós’ devíamos nos preocupar apenas 

ou principalmente com o que é ‘nosso’” (SAID, 2011, p. 29). Porém, esta resposta 

não parece abrandar a angústia de quem perdeu sua identidade (não só) literária.  

Durante os anos de educação colonizadora, as crianças eram chacoteadas e 

chicoteadas quando conversavam entre si em língua africana. Diretores e 

professores os colocavam etiquetas como “burro” e os alunos eram incentivados a 

ridicularizarem uns aos outros. Ngugi é enfático ao dizer que “a violência física do 

campo de batalha foi seguida da violência psicológica da sala de aula” (NGUGI 

2005, p. 147). 

Com relação a isso, é preciso observar que a língua tem um caráter duplo: ela 

é um meio de comunicação e um veículo de cultura (NGUGI, 2005) e, de certa 
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forma, um aspecto modifica o outro. A língua é o veículo pelo qual os valores de um 

povo são transmitidos ao longo dos anos. O questionamento que se abre a partir 

disto é: a língua do colonizador, neste caso a língua inglesa, consegue veicular a 

cultura africana? Até que ponto é possível manter viva a cultura africana através de 

uma língua que não a sua? Tendo em vista que não se pode retroceder no tempo e 

desfazer o que a colonização trouxe, Chinua Achebe, autor nigeriano, se mostra 

sem escolha e, já que lhe foi dada, se apropria da língua do colonizador, postura 

também adotada por Adichie. 

... eu sinto que a língua inglesa conseguirá carregar o peso da minha 
experiência africana. Mas terá que ser um novo inglês, ainda em 
completa comunhão com seu lar ancestral, mas alterado para ajustar 
às suas novas redondezas africanas.47 
 

Em diversas áreas do continente é possível identificar literatura com fortes 

questionamentos políticos e que evidenciam as violências sofridas pela população e 

que costumam ser silenciadas. Muitas destas obras foram escritas na língua do 

colonizador como as obras de Mia Couto, escritor moçambicano que publica em 

português, os sul-africanos Nadine Gordimer e John Maxwell Coetzee, vencedores 

do Nobel de literatura, que escrevem em inglês, bem como o nigeriano Wole 

Soyinka, o primeiro escritor nigeriano a receber o Prêmio Nobel de Literatura, em 

1986.  

A relevância da língua utilizada é significativa para pessoas pertencentes a 

uma cultura colonizada. No romance a ser analisado, Adichie acessa esta questão 

ao utilizar diversas palavras em ibo nas obras, ao criar um narrador que menciona a 

escolha da língua que as personagens fazem e relata impressões das personagens 

                                                           
47 “I feel that the English language will be able to carry the weight of my African experience. But it will 

have to be a new English, still in full communion with its ancestral home but altered to suit its new 
African surroundings.” (ACHEBE, 1965, p. 27, traduçãonossa). 
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a partir da língua e do sotaque do interlocutor, o que aproxima o leitor do contexto ao 

qual a obra se refere. 

As escolhas da língua e suas motivações são matéria para análise em texto à 

parte. No entanto, é pertinente observar que a língua carrega uma problemática e, a 

partir dela, podemos perceber nuances de um comportamento social. Não queremos 

afirmar aqui que a língua, enquanto parte integrante da cultura de um povo, é a 

única medida para tratar das relações deste povo com o mundo e entre si. No 

entanto, a partir do momento em que há um grupo dominante e este grupo 

determina uma língua como padrão, ela é um instrumento de poder, pois é através 

da língua que se aprende o mundo. 

Escrito em língua inglesa, Meio Sol Amarelo  é africano de diversas formas. 

O enredo se passa na Nigéria.  A maioria das personagens é de origem africana, 

bem como seus nomes. Ao longo da obra, questões da história e política nigeriana 

são abordadas, com os rastros coloniais bem expostos e descritos com detalhes. 

Muitos termos em ibosão escritos nas falas das personagens. Parece então que o 

elemento não-africano do romance é somente a língua na qual ele foi publicado. 

O filme adaptado foi dirigido por Biyi Bandele e exibido no Festival 

Internacional de Filme de Toronto em 2013. De acordo com a CNN, à adaptação é 

creditada o título de filme nigeriano mais caro de Nollywood, a indústria filmográfica 

nigeriana.  

 Uma breve pesquisa no Google acadêmico mostrará uma longa lista de 

resenhas e pesquisas de mestrado sobre a obra. No Brasil, se destacam algumas 

dissertações com enfoques diversificados como a questão de gênero e nação, 

tempo e espaço na construção da narrativa, comparação entre traduções 
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portuguesa e brasileira, e questões política e de guerra nas quais o enredo é 

sobrescrito. 

  

2.2 Adichie e Achebe: influências e confluências  

 

Adichie certamente tem grandes influências de diversos autores africanos. 

Dentre os nigerianos, podemos mencionar Buchi Emecheta e Flora Nwapa, primeira 

escritora nigeriana de língua inglesa publicada internacionalmente, ambas pouco 

conhecidas e não traduzidas no Brasil. Sem dúvida, a escrita de Adichie tem como 

influência mais forte a do romancista, poeta, crítico literário e ativista político 

ChinuaAchebe.  

Autor de obras como A Paz Dura Pouco  (1960), A Educação de Uma 

Criança Sob o Protetorado Britânico (2012) e As Garras do Leopardo  (1972), 

todas traduzidas para o português brasileiro, Achebe é considerado o pai da 

literatura africana por suas narrativas enraizadas na realidade nigeriana pré e pós 

colonização imperialista que transparecem os pilares importantes da estratégia 

colonial de dominação: língua e todas as suas facetas e detalhes de sotaques, 

religião, desigualdades sociais – salientando a posição da mulher na sociedade e 

suas inquietações, privilégios, situação política e guerra. Ele foi o embaixador de 

Biafra durante a guerra e se utiliza deste cenário para tratar questões pós-guerra em 

suas obras48. 

Um dos pontos em comum entre os dois escritores é atrelar a narrativa a um 

tempo cronológico que remonte um momento histórico vivido por aquele povo. Em O 

Mundo se Despedaça , Achebe não menciona em que ano a vila de Umuofia está 

                                                           
48História da África VIII. 
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sendo invadida pelos brancos, mas sabemos que a colonização inglesa na Nigéria 

ocorreu no final do século XIX49, invadindo as vilas de maneira aparentemente 

pacífica, através de igrejas cristãs e logo em seguida tomando as rédeas das regras 

e leis que determinavam a conduta dos moradores da vila. As regras eram criadas 

de forma arbitrária e a qualquer sinal de desobediência delas por parte dos 

africanos, as severas punições aplicadas eram decididas pelo governo trazido pelos 

brancos50.  

Há uma contradição sobre qual a ordem do segundo e terceiro livros da 

trilogia iniciada com O Mundo Se Despedaça,  denominada pelos críticos como 

Trilogia Africana . Caso verifiquemos a cronologia interna das obras, A Flecha de 

Deus  ocorre no início do século XX, enquanto A Paz Dura Pouco se passa nos 

arredores dos anos 50. No entanto, A Paz Dura Pouco  foi publicado em 1960, 

quatro anos antes de A Flecha de Deus . Apesar de fazerem parte de uma trilogia, 

somente os dois primeiros possuem personagens coincidentes e enredos que se 

entrecruzam. 

Em A Paz Dura Pouco , quando os conflitos com o colonizador já estão 

intensos, as vilas e grupos étnicos diversos como ibos, yorubas, hauçá eram unidos 

sob um único governo e regime, mesmo tendo inúmeras formas diferentes de pensar 

suas regras e organizações políticas e sociais.  

Os nigerianos mais abastados ou os que tiveram apoio financeiro da própria 

vila como Obi Okonkwo, o protagonista, saíram do país para estudar na Inglaterra ou 

nos Estados Unidos. Eles esperavam retornar e conseguir empregos no governo de 

forma a evitar entrar na miséria em que seu povo se via, provocada por todo o 

processo colonizatório. A vila de Umuofia financiou os estudos de Okonkwo pagando 

                                                           
49Idem. 
50 “But apart from the church, the white men had also brought a government” (ACHEBE 1994, p. 174). 
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valores exorbitantes, pois precisava de alguém que pudesse ler a lei (já escrita em 

Inglês) e lidar com casos legais entre os vizinhos (ACHEBE, 1994, p. 8). Porém, o 

narrador mostra claramente que não é fácil, cômodo e nem confortável estar na 

situação de Obi Okonkwo, já que ele precisava manter certo status para conviver 

com as pessoas da elite nigeriana, mas não recebia salários que condizentes com 

sua posição social. Além disso, muitos tributos lhe eram cobrados, ele precisava 

pagar de volta o dinheiro investido em sua educação e mandar um pouco para sua 

família.  

A família Okonkwo é um exemplo de como as gerações foram empobrecendo 

ao longo dos anos de colonização. Seu avô, protagonista de O Mundo Se 

Despedaça , era um homem de posses e tinha três esposas. Seu filho Nwoye, que 

ao se tornar cristão mudou seu nome para Isaac, trabalhou para a igreja por muitos 

anos, mas não adquiriu situação financeira razoável. Obi, a geração seguinte, tenta 

progredir e consegue que a vila lhe financie os estudos. No entanto, a situação já 

está restrita e difícil para os pretos e a taxação britânica é abusiva. É o momento da 

Nigéria em que o trabalho já não é a única condição para o sucesso. Agora há 

muitas regras e elas são obscuras para os nigerianos. 

 A narrativa de ambos os autores tem um forte tom de denúncia dos abusos 

sofridos pelo povo autóctone ao receber de forma indesejada os invasores 

britânicos. A história contada pelos seus romances olha para este momento histórico 

de dentro para fora, nos fazendo participar de acontecimentos, acordos políticos, 

estabelecimento de normas e sentimentos desolados dos donos da casa invadida.  

As narrativas de Achebe e Adichie subvertem o modelo tradicional de 

romance europeu também em sua forma. Construídas com características de 

oralidade como contação de histórias e utilização de ditados populares, a leitura nos 
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remete a um lugar que achávamos estar familiarizados, mas que pouco sabemos de 

seus valores e pensamentos. São estes e outros elementos como nomes e termos 

africanos que arrastam o leitor e o situam culturalmente na sociedade descrita. 

 Não menos importante do que todas estas características em comum, os 

romancistas tratam a questão da língua com extrema relevância. Ao longo de todos 

os seus romances, os narradores de Adichie evidenciam a escolha da língua falada 

pelas personagens, as características de seus sotaques e os esforços realizados 

para parecer “menos estrangeiro”. A tentativa de falar um inglês com o mínimo de 

características de língua materna é descrita como uma forma de parecer mais 

civilizado ou inteligente, é querer parecer o mínimo consigo mesmo e o máximo com 

os padrões europeus, muitas vezes com o objetivo de ter oportunidades melhores de 

trabalho ou ser menos discriminado dentro de um determinado grupo. 

Ainda que a mulher não seja o centro da questão de Achebe, muito se 

encontra de atitudes degenerativas da mulher em sua obra. A posição da mulher na 

sociedade é explicitamente decidida pelos homens e naturalmente inferiorizada, 

mesmo quando ainda se trata da tradição Ibo. A mulher é mencionada enquanto ser 

fraco, desprovido de potencial para realizar diversas atividades como participar do 

seleto grupo que toma as decisões importantes na aldeia e é impossibilitada de 

escolher seu próprio esposo, algo que era decidido pela família e tinha um caráter 

econômico. Ezinma, a filha de Okonkwo em O Mundo Se Despedaça , é habilidosa 

e inteligente e, por este motivo, seu pai lamenta que ela não tenha nascido um 

menino51. 

Na seção que segue analisaremos as mulheres em Meio Sol Amarelo , tendo 

como base o referencial teórico abordado no primeiro capítulo. Observaremos mais 

                                                           
51 “’She should have been a boy’, Okonkwo said to himself again” (ACHEBE 1994, p. 64). 
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de perto suas posições, funções e contribuições dentro da sociedade nigeriana nos 

anos sessenta a partir da narrativa de Adichie e relacioná-las com as vivências 

atuais. 
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3. A PLURALIDADE DE MULHERES E DISCURSOS EM MEIO SO L AMARELO: 

QUEBRANDO A IMAGEM ÚNICA 

 

"a mulher era um objeto que variava de preço 
mais que qualquer ação da bolsa" 

Ana Cristina Cesar 
 

Neste capítulo trataremos de evidências no romance de Adichie que reforçam 

seu discurso em O Perigo de uma História Única (2009) e pluralizam a imagem da 

mulher. Sua narrativa nega a história da mulher preta que, enquanto copia a branca 

europeia, permanece calada em uma ideia de si coletiva e amorfa. As histórias 

femininas, raramente ouvidas, são tidas como ficções exageradas e emocionadas, 

distantes da realidade vivida. 

Abordaremos as mulheres tratadas enquanto objetos, manipuláveis e 

domesticáveis, mulheres que deixam de ser vistas enquanto seres humanos, com 

opiniões próprias, com capacidade de decidir sobre sua própria vida, se tornando 

moedas ou mercadoria, situação que perpassa as diversas classes econômicas. 

Exemplificaremos dentro do romance o quanto essa objetificação das mulheres 

autoriza os homens a decidirem o que fazer com suas vidas em aspectos como o 

profissional, o maternal, o conjugal, o sexual, nas escolhas que deveriam ser 

pessoais. A mulher precisa pedir permissão para existir, principalmente se violar 

alguma das regras criadas para a “boa mulher”, ou a mulher “adequada”. Como 

qualquer estereótipo, este não será completamente cumprido. Em vista disso, 

nascer mulher culmina em já nascer na inadequação. Aqui cabe o argumento de 

Beauvoir quando diz que para ser mulher é preciso tornar-se, nascer não é o 
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bastante52. A regulação binária de gêneros imbui o termo “mulher” de uniformidade, 

de uma identidade preestabelecida. Em virtude das inúmeras estratégias de 

regulação social, consciente ou inconscientemente, fêmeas tornam-se mulheres já 

que não há outro espaço nas relações sociais para elas. 

Como Adichie demonstra em seu conto Jumping Monkey Hill (2017), o que 

é aprovado enquanto “história real sobre gente de verdade” (p. 124) num concurso 

literário, é um relato de “assassinatos no Congo, contado do ponto de vista de um 

miliciano” (p. 119), mostrando que mais uma vez a mulher se ausenta da narrativa 

africana dando espaço para um homem colonizado violento e irracional. 

 Adichie tira as mulheres de sua narrativa da dupla obscuridade53 na qual 

estão inseridas e do silêncio velado e naturalizado atribuído a elas. Há tantas 

histórias femininas em Meio Sol Amarelo  que este trabalho não conseguirá abraçá-

las todas. Há tantas particularidades em cada uma delas que as fazem histórias 

únicas.  

 

3.1 Mulheres objetos 

 

Tratar a mulher enquanto objeto e vendê-la significa que a ela lhe atribuímos 

algum valor. Valor de troca ou valor monetário. Em termos gerais, os corpos das 

mulheres são taxados em situações como casamentos arranjados pela família, 

relações sexuais casuais em troca de favores ou dinheiro, serviços domésticos de 

limpeza e cozinha, cuidado de crianças, etc. Reconhecemos que estas negociações 

não são conduzidas exclusivamente por homens, mas por uma construção social 

                                                           
52BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo : a experiência vivida. São Paulo: Difusão Europeia do 
Livro, 1967. 
53 SPIVAK, 2014. 
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falocêntrica que privilegia seres humanos machos e cerceia os direitos das fêmeas 

de uma forma em que o sistema inteiro se autoalimente.  

Em vista disso, não é difícil encontrar discursos de mulheres que queiram 

cumprir com o que está escrito para si enquanto ser do sexo feminino, como a 

personagem Anulika, que ainda é jovem, mas faz questão de se casar, tanto quanto 

Arize, ambas moradoras de aldeias muito pobres. Na realidade em que vivem, não 

conseguem vislumbrar nenhuma forma de viver e se relacionar sem o casamento. O 

que elas reconhecem é que a vida para mulheres pobres que não casam é muito 

difícil, em vários termos. Em termos práticos, a subsistência é uma questão delicada. 

Arize explica para sua prima Olanna, que não pensa em casar, que 

‘Só mulheres que têm todo esse estudo feito você podem dizer uma 
coisa dessas, irmã. Se as pessoas como eu, que não têm estudo, 
esperarem muito mais, vamos todos acabar extintos’. Arize parou de 
falar (...). ‘Eu quero um marido hoje, amanhã e sempre e como 
quero. Minhas colegas todas já me deixaram e foram para a casa 
dos maridos” (2008, p. 54). 
 

Em termos subjetivos, a discriminação de mulheres solteiras adultas lhes 

retira a credibilidade. No Brasil, há um lugar imaginário, um agrupamento de 

mulheres chamado “caritó”54 para aonde vão as mulheres adultas que não se casam 

enquanto jovens. São consideradas “encalhadas”, responsabilizadas por não ter um 

marido, inaptas. Cria-se na ausência do homem uma incapacidade, um defeito, uma 

inabilidade na tarefa de conseguir um marido, uma inadequação ao mundo aceitável 

para mulheres. Por vontade própria, essas meninas queriam casar? Esta resposta é 

tão silenciada dentro delas que talvez nem elas conseguissem dizer, elas não 

imaginam uma vida de mulher razoável sem um marido, não se sabe se já viram 

uma. 

                                                           
54 Disponível em: <https://www.dicio.com.br>. Acesso em: 30 jan. 2018. 
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Baseados em quê são os valores conferidos às mulheres? Para as mulheres, 

muitas vezes quem dita os valores é a fome. Saqueadas em seus direitos de ser e 

fazer, são negociadas meninas e mulheres com ou sem seu consentimento. Os 

valores atribuídos a elas as negam enquanto seres humanos dotados de capacidade 

de discernimento. Se os valores não tomam por base o “produto” a ser negociado, 

quer dizer que o valor tem a função de alimentar a conveniência do relacionamento 

entre homens.  

O preço da noiva é negociado pelos homens da família, pois, como afirma 

Butler (1990), o casamento é um acordo entre grupos políticos geridos por homens. 

A noiva é o produto que inicia ou reafirma os acordos entre os grupos e, 

consequentemente, mantém o sistema agnatício. A importação e exportação de 

mulheres propiciam ainda mais sua subordinação, em território alheio há de se 

cumprir as regras dos anfitriões.  

Em Meio Sol Amarelo,  o momento da venda da noiva vem acompanhado da 

cerimônia de levar o vinho. O termo “cerimônia”, que remete a religiosidade, camufla 

a ordem econômica e política da transação. Para a família do noivo, o casamento 

significa procriação e crescimento de sua família e, consequentemente, da força de 

trabalho, caso nasça um menino. De acordo com Anulika, algumas famílias levavam 

mulheres que não tinham filhos homens ao curandeiro para saber o que havia de 

errado com elas. Para a família da noiva é a solução de um problema, um corpo 

muitas vezes não desejado que se vai, um corpo considerado não lucrativo, mas do 

qual a família se aproveita. 

Os critérios de atitudes aceitáveis para as mulheres construídos socialmente 

se estendem pelos diversos grupos socioeconômicos, como podemos verificar no 

romance. O tratamento da protagonista Olanna e de sua irmã gêmea Kainene (e de 
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toda mulher) enquanto objeto tem raízes na infância. Ao serem educadas na escola 

britânica, por decisão do pai, para serem “tão parecidas com as europeias quanto 

possível” (ADICHIE, 2008, p. 76), já se traçava a imagem de mulher que elas 

deveriam ter.  Olanna, a filha considerada bonita, é oferecida enquanto negociação 

de contratos pelo próprio pai, um grande empresário. Ela rejeita categoricamente 

toda oferta e seu sentimento é de nojo ao ser assediada por um dos investidores dos 

negócios de seu pai. A educação que ela recebeu, mesmo que em moldes 

discrepantes da sua realidade nigeriana, oportunizou o acesso à pluralidade de 

ideias, vivências e conhecimento. Sua situação financeira privilegiada possibilitou 

viajar e conhecer outras formas de viver, de se relacionar. São dois elementos 

fundamentais na vida das gêmeas e na construção de suas identidades enquanto 

mulheres que se unem em um único ponto: poder conhecer outras histórias para 

perceber situações abusivas. Para o pensamento colonial, esta educação é nociva, 

pois como diz Mama, “muito estudo acaba com qualquer mulher, todo mundo sabe 

disso. Faz ela ficar com a cabeça inchada e aí começa a insultar o marido” (2008, p. 

119). 

Ao mesmo tempo em que Olanna tem a consciência de estar sendo usada 

como objeto, ela é questionada pela mãe quanto às suas atitudes, que fogem dos 

critérios de “ser uma boa menina”, casar-se com o “homem certo”, o que geralmente 

estava relacionado à questão monetária. O homem certo era o homem que poderia 

lhe dar o conforto e luxo que seus pais haviam construído para ela.Olanna, ao ser 

censurada pela mãe em seus posicionamentos, sente “vontade de pedir desculpas, 

de compensá-la de alguma forma” (p. 47). A necessidade de cumprir um papel ao 

qual ela foi designada está tão enraizada em sua formação enquanto pessoa e 

enquanto mulher que, mesmo com a educação e condição financeira que 
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permitissem enxergar e viver outras histórias, ela tem vontade de se desculpar por 

não cumprir com a história única que já estava escrita para ela desde seu 

nascimento. Também, ao ser descrita pelos olhos de Ugwu, é tratada enquanto 

objeto quando ele diz que 

ela não parecia ser alguém que pudesse estar andando e falando, 
como os demais: ela deveria estar num estojo de vidro, como o que 
havia no escritório do Patrão, num lugar onde as pessoas pudessem 
admirar seu corpo carnudo e curvilíneo e onde pudesse ser 
preservada sem máculas (2008, p. 34). 

Quanto a Kainene, por um ciúme da irmã, diz a ela que acha “bom (...) ser a 

filha feia (...)que ninguém te usa como isca sexual” (p. 48). No entanto, ela mesma 

reconhece que também se torna mercadoria do pai quando ele lhe dá uma casa 

enorme que ela acredita ser chamariz para homem, mas que só a “filha feia” precisa. 

Olanna nega estar sendo usada como isca sexual. E aqui surge um silêncio, o 

silêncio do abuso que ocorreu, mas que mais uma vez acaba por não ser dito55. 

Kainene não menciona para a irmã que também se sente objeto, mais um silêncio. 

No entanto, ao conversar com Richard ela pergunta: 

‘Já esteve no mercado de Balogun? (...) Eles põem os nacos de 
carne em cima do balcão e você é que aperta e cutuca até escolher o 
que quer. Minha irmã e eu somos carne. Estamos aqui para que os 
solteiros adequados se aproximem’ (2008, p. 74). 
 

A forma ibo de dar um preço para a mulher é vendê-la, portanto há o preço da 

noiva que deve ser pago pela família do noivo (ADICHIE, 2008). No entanto, no caso 

de Kainene, a casa é uma espécie de dote56 e ela a tem como uma desvalorização 

de si mesma. Ora, se ao comprar uma noiva se obtém um produto e se paga um 

valor, que valor tem a noiva quando quem paga por ela é quem a está ficando sem 

ela no convívio? Que prêmio merece a família do noivo ou ele mesmo por casar-se? 

                                                           
55 Dedicaremos uma seção aos silêncios femininos ao longo do romance. 
56 Quantia paga pela família da noiva para a família do noivo em virtude de um casamento. 
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A vida sexual, tal qual a vida matrimonial da mulher, é manipulada pelas 

conveniências masculinas, de forma inter-relacionada ou não. Usada pela sua 

sexualidade, Amala, a criada da mãe de Odenigbo, dorme no quarto dele quando 

Olanna estava viajando, o que culmina na sua gravidez57. Ele, embriagado, deu-lhe 

uma cantada e ela agiu como acreditou que deveria: calando-se e sendo o objeto de 

desejo do patrão. Amala, a jovem de quem pouco se ouve a voz estridente, tem 

pouquíssimas falas e muitas delas se resumem em concordar com o que Mama diz 

e responder a cumprimentos. Seu silêncio é um indicativo de subordinação dupla. 

Ser mulher já lhe coloca na condição de Outro e a silencia. Ser preta e pobre tolhe 

qualquer possibilidade de perceber-se enquanto sujeito. Como diz o narrador, ela 

não negou o abuso “porque nunca lhe passou pela cabeça que pudesse dizer não” 

(ADICHIE, 2008, p. 292). Amala não tinha as condições educacionais de Olanna, por 

exemplo, não conhece uma vida que enxerga a possibilidade das mulheres podem 

dizer o que querem e o que não querem. As relações entre as pessoas de menos 

renda e acesso aos estudos são ainda mais arraigadas na estrutura machista da 

sociedade, essas pessoas não tem acesso a relações que existam fora desta 

posição de submissão e objetificação na qual as mulheres estão acorrentadas.   

Meio Sol Amarelo , neste aspecto, se mostra como uma pintura minuciosa de 

cenas nas quais as mulheres são tratadas como e se sentem objetos, perdendo seu 

valor enquanto ser humano. Em vista disso, Adichie propõe enquanto premissa 

feminista para maior equidade de gêneros o seguinte pensamento: “Eu tenho valor. 

Eu tenho igualmente valor. Não ‘se’. Não ‘enquanto’. Eu tenho igualmente valor e 

ponto final” (2017, p. 12). Na seção seguinte, abordaremos as relações dos corpos 

das mulheres em Meio Sol Amarelo . Consideraremos as estruturas sociais pré-

                                                           
57 Abordaremos Amala enquanto mãe na seção 3.3. 
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existentes às relações dos corpos com o meio e também as relações construídas 

por estes corpos dentro de tais estruturas. 

 

3.2 Mulheres e os corpos que lhes escapam 

 

Como diz Bakare-Yusuf (2003), o corpo é a forma com a qual os seres 

interagem com o mundo, mesmo não sendo ele limitante da identidade deste ser. 

Tendo em vista que vivemos em uma sociedade de moldes patriarcais, nascer do 

sexo feminino já regula como este corpo deve ser e como ele deve se relacionar 

com o mundo e com os outros corpos. Nascer do sexo feminino implica em estar 

subjugada, já que “a construção ideológica de gênero mantém a dominação 

masculina” (SPIVAK, 2014, p. 85). No romance estudado, percebemos diversas 

atitudes das personagens nas quais o corpo da mulher se mostra como domínio 

masculino. Esta propriedade atravessa diversos âmbitos como a aparência física, a 

sexualidade, o casamento, a maternidade, enfim: em sua atuação enquanto ser 

social. 

Kainene tem sua aparência física narrada pelos olhos de Richard como 

“quase andrógina” (p. 75), ela possui uma silhueta fina e alongada e “quadris de 

menino”. Suas atitudes e sua personalidade no corpo de um indivíduo58 fêmea não 

são o esperado para o padrão cultural paternalista. Para ela, estar em um corpo 

fêmea e não ter os atributos desejáveis para uma fêmea a torna a “filha feia”, o que 

produz nela um recalque sobre a aparência da irmã, sempre descrita com atributos 

sedutores como um corpo curvilíneo e carnudo. Para Ugwu, Olanna deveria estar 

em um estojo de vidro para que “as pessoas admirar seu corpo (...) e onde pudesse 

                                                           
58 A língua, enquanto elemento formador e formado pela cultura, apresenta aqui uma de suas 
limitações: não haver a tradução no feminino do termo indivíduo. 
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ser preservada sem máculas” (p. 34). As gêmeas apresentam, portanto, dois 

extremos corpóreos: um muito admirado e desejado e outro negado em sua 

feminilidade. 

Não enquadrar-se pode custar um alto valor para mulheres como Kainene. Na 

mesma lógica de considerar os pretos como não humanos, as mulheres também são 

não homens, ao ponto de que o termo “homens” é utilizado para designar a 

humanidade. Mas Kainene é a negação da negação. Ela é ao mesmo tempo não 

homem e não mulher59, logo não se enquadra em nenhuma das categorias de 

gênero delimitadas pela estrutura binária vigente. Em que lugar social se encontraria 

Kainene então? Ela se torna mais vulnerável por ser “menos feminina”? Se ao todo é 

não humana, justifica-se, como aos pretos, a violência que lhe é atribuída? O sumiço 

de Kainene nos momentos finais da guerra ao ir até a fronteira negociar comida com 

inimigos é significativo neste sentido e suscita suspeita de sua morte.  

Ter o corpo dentro do formato requisitado pelos moldes patriarcais não o faz 

menos subjugado nem afasta a premissa de que o homem domina o corpo da 

mulher. Olanna, ao visitar seu ex-namorado Mohamed, tem uma demonstração 

disto. Ele diz que não gosta de suas tranças no cabelo e que prefere suas perucas e 

questiona se ela está usando as tranças porque Odenigbo quer. Duas situações se 

põem aqui: (1) Mohamed, um homem, se vê no direito de opinar sobre o cabelo de 

Olanna e dizer a ela o que é melhor e (2) ele presume que sua aparência foi 

decidida por um homem. Ele acredita que, sendo Olanna comprometida com 

Odenigbo, ele deve dizer como seu corpo deve estar e não que esta decisão partiu 

dela. Para ele, como para a estrutura patriarcal, as decisões sobre corpo da mulher 

é do homem. 
                                                           
59 “‘Quem disser que você levou a pior por ter filhas gêmeas está mentindo’, disse o chefe Okonji. 
‘Kainene não é só como um filho, ela é como dois filhos homens’, disse o pai. Olhou para Kainene e 
Kainene desviou o olhar como se o orgulho no rosto dele não importasse” (ADICHIE, 2008, p. 43). 
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Segundo Butler (1990), o corpo da mulher é um objeto negociado entre 

homens. Eberechi, a vizinha por quem Ugwu se apaixona durante a guerra, 

experiencia sua negociação quando se relaciona sexualmente com um60 oficial de 

exército em troca de favores. Ela narra para Ugwua história de quando seus pais “a 

empurraram para o quarto” (ADICHIE, 2008, p. 342) dele, relata a situação com um 

certo desagrado, mas logo em seguida menciona um posto de trabalho garantido a 

seu irmão como “ajuda” do referido oficial. Percebemos, portanto, que, com a 

cumplicidade da família, corpos femininos são vendidos de forma a garantir a 

prosperidade masculina. Ugwu presencia um momento no qual ela é convocada por 

um major. Ao voltar, ela diz a Ugwu que ele estaria protegido do recrutamento para a 

guerra, pois disse ao major que ele seria seu irmão. Mais uma vez, a contrapartida 

da troca de favores beneficia um homem, não a mulher que pagou pelo favor com 

seu corpo, o que corrobora com Butler mencionada no início do parágrafo. Todas 

estas violências infligidas ao corpo da mulher estão sustentadas pelas estruturas da 

sociedade falocêntrica e patriarcal que tem atitudes masculinas e femininas 

naturalizadas. Portanto, o agenciamento sexual faz parte das rotinas de meninas 

pobres que muitas vezes não tem a oportunidade de negar-se a cumprir, ou por 

acreditar ser o certo a se fazer ou por precisar comer. A sexualidade enquanto parte 

de um relacionamento amoroso e saudável é afastada da vida dessas meninas.  

Como já mencionado na seção anterior, o casamento também é uma 

negociação do corpo feminino entre homens61. Com um olhar superficial, pelo fato 

de poder decidir casar-se ou não, diríamos que o casamento de Olanna não foi um 

acordo entre homens. Porém, após muita insistência de Odenigbo para que 

                                                           
60 Talvez mais de um, o que não fica claro na narrativa. 
61 “The woman in marriage qualifies not as an identity, but only as a relational term that both 
distinguishes and binds the various clans to a common but internally differentiated patrilineal identity” 
(BUTLER, 1990, p. 39). 
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casassem, a resposta de aceite do pedido confirma a negociação: “você vai ter que 

levar vinho para o meu pai” (ADICHIE, 2008 p. 220). Então mesmo com certa 

independência financeira e intelectual conquistadas, o corpo de Olanna precisará 

passar pela cerimônia de ser transferido da mão do pai para a mão do esposo. 

Arize, a prima que mora na aldeia, diz que seu pai lhe mataria caso soubesse que 

ela iria se casar com um homem hauçá. Ela conquistou a independência de escolher 

o esposo, mas havia limitações nas opções que, segundo ela, eram estabelecidas 

pelo pai. 

Durante o período de guerra, o estupro de mulheres é incentivado enquanto 

arma de subjugação do inimigo62. Enquanto trabalhava para o exército, Ugwu esteve 

em frentes de batalha e, em uma delas, os soldados de seu batalhão decidem 

estuprar uma moça. Ele sente que não deve fazê-lo e tenta se esquivar, mas quando 

é questionado se ele não é homem, ele acaba por ceder. É evidente nesta cena o 

quanto é natural e naturalizado o fato de ser homem e violentar ou subjugar 

mulheres. Para Chodorow (1978), a masculinidade se torna uma questão a partir do 

momento em que o menino é criado por uma mulher, que na família patriarcal possui 

uma função depreciada. A partir disto, o filho tende a negar a mãe visto que tudo o 

que a representa está ligado ao feminino e, consequentemente, ao que é inferior. A 

negação do feminino (em oposição à força, liberdade e autonomia masculina) ocorre 

inicialmente em relação à mãe63 e se estende pela vida adulta pela negação do que 

possa ser feminino em si mesmo. Portanto, Ugwu não foi capaz de aceitar a 

possibilidade de estar fora do grupo “homens”, pois isto acarretaria estar no Outro 

grupo chamado “mulheres”, que se relaciona com falta de autonomia. 

                                                           
62 WALKER, 2011. 
63 “Em uma sociedade na qual as mães fornecem cuidado quase exclusivo e certamente a relação 
mais significativa para a criança, a criança desenvolve um senso de si mesma essencialmente em 
relação a ela” (CHODOROW, 1978, p. 78, tradução nossa). 
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Para Adichie (2015), as pessoas fazem a cultura, e não o oposto. É 

incontestável que todo ser que nasce constrói sua identidade dentro de um contexto 

cultural, mas o que Adichie faz questão de reforçar é a responsabilidade de todos na 

construção de uma cultura mais igualitária. 

Para que isto ocorra, é necessário perceber que, no momento em que a 

imagem feminina é justificada pela biologia enquanto natural, há um silenciamento 

da história de mulheres que lutaram e se posicionaram contra suas condições 

subjugadas, o que pressupõe um grupo de pessoas que consentem a violência que 

lhes é reservada e valida esta convenção social64. Enquanto gênero for tão 

naturalmente relacionado ao sexo biológico, enquanto a mulher e o feminino 

estiverem atados a justificativas sexuais biológicas, se perpetuará a soberania 

masculina e a sua autorização enquanto parâmetro único, cabendo à mulher a 

margem da sociedade65, a imagem da ausência, da negação. 

Quando Amala engravida, seu corpo adquire um novo status na casa de 

Odenigbo. Ela deixa de ser a criada e se torna “a mulher que daria à luz o neto de 

Mama” (p. 279). O status que seu corpo assume está diretamente relacionado ao 

homem, ela tem o direito de sentar na sala não porque está grávida, mas porque 

está grávida do dono da casa. A mãe de Odenigbo sugere a “solução” para sua 

situação de mãe solteira: ela deve se casar com um rapaz conhecido. Odenigbo se 

isenta de opinar sobre a decisão de sua mãe, silencia sua responsabilidade 

enquanto pai da criança, éOlanna quem toma a decisão de ficar com o bebê. Amala, 

silenciada estava e silenciosa permaneceu. Ela não se manifesta sobre a situação, 

                                                           
64 BUTLER, 1990. 
65“Propor todas as mulheres como necessariamente femininas e todos os homens como 
necessariamente masculinos é precisamente o movimento que permite que os poderes patriarcais 
definam, não a feminilidade, mas todas as mulheres como marginais à ordem simbólica e à 
sociedade” (MOI, 1989, p. 127, grifo da autora, tradução nossa). 
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ao mesmo tempo em que ninguém menciona o fato de ter perguntado a ela o que 

ela queria. A ela, coube permanecer em sua situação de submissão.  

Compreendemos que o corpo da mulher interage com a estrutura social que a 

oprime, ao mesmo tempo em que a cria é criada por ela66. A relação da mulher com 

sua subordinação não é meramente passiva. Ela é ativa enquanto a mulher é um ser 

constituinte das relações humanas no globo. Sua aceitação ou não aos parâmetros 

estabelecidos a seu corpo é o que vai escrever sua história. Para Amala a aceitação 

foi traumática e para Kainene a não aceitação pode ter sido fatal. 

Amala é apenas uma das várias mães presentes no romance. A maternidade 

é um dos temas mais questionados pelas feministas67, pois é tratado como o único 

roteiro possível para uma mulher. Como concluímos, para a cultura binariamente 

generificada o corpo da mulher tem um fim em si mesmo e sua função a ser 

cumprida é alimentar a dinâmica relação homem-mulher de forma vertical, 

hierárquica. Na seção seguinte, observaremos em Meio Sol Amarelo de quais 

formas a maternidade e o senso de obrigação de engravidar contribuem para esta 

dinâmica. 

 

3.3 Maternidade: capítulo desacompanhado na históri a única  

 

 O contexto social de cada mulher proporcionará para ela experiências de ser 

mãe que podem diferir enormemente. Porém, o que a maioria delas tem em comum 

é que participam de uma sociedade na qual a maternidade é tida como uma das 

funções naturais do corpo feminino, justificada pelo instinto biológico, como se a 

maternidade fosse o fim para o qual nasceram (CHODOROW, 1978). É como se o 

                                                           
66BAKARE-YUSUF, 2003. 
67Idem. 
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único capítulo que realmente importasse na história feminina seja aquele no qual a 

mulher é mãe. Catherine Achonolu (1995) acredita que o termo motherism é mais 

apropriado para tratar de África do que feminismo, já que a maternidade era a 

atividade sagrada mais importante que uma mulher poderia realizar. Em sua 

narrativa, Adichie diversifica a história feminina, lembrando ao leitor que a história 

única é uma falácia e que há mais sobre as mulheres e sobre as mães do que os 

paradigmas vigentes nos permitem enxergar. 

 O ato de ser mãe difere do ato de ser pai em condições que vão muito além 

de questões biológicas. Inicialmente, é preciso observar que a função que a família 

patriarcal molda para o papel feminino vai além de dar à luz, a mãe é com quem a 

criança interage primeiro, quem é responsável por nutrir a criança. Ainda que a 

amamentação seja exclusivamente da fêmea, a ela também é delegada a função de 

cuidadora e nela é centrada a relação parental principal68. A naturalização do papel 

de mãe é justificada da mesma forma que a inferioridade feminina na sociedade: 

pela biologia, pelo instinto69. O chamado instinto maternal não encontra um 

correspondente masculino, o instinto paternal. Esta divisão de funções permite que o 

homem encaminhe-se para o lugar que lhe é reservado: a produção de bens70. A 

mulher, para afirmar sua feminilidade liga-se à família e se torna mãe e esposa. 

Desta forma, sua identidade deixa de estar relacionada à família de onde nascera e 

passa a estar relacionada ao esposo, simbolicamente representada pela inserção do 

nome masculino ao casar. 

                                                           
68 “Being a mother, then, is not only bearing a child—it is being a person who socializes and nurtures. 
It is being a primary parent or caretaker” (CHODOROW, 1978, p. 11). 
69 Ibid. 
70 “A maternidade é o pivô da divisão sexual de trabalho. O papel maternal tem efeitos profundos (...) 
na reprodução de formas específicas de poder de trabalho” (CHODOROW, 1978, p. 11, tradução 
nossa). 
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 Ainda que a maternidade esteja tão selada em termos específicos de 

comportamento e funções da mulher, as experiências de maternidade são tão 

diversas quanto são os contextos sociais, culturais e econômicos ao redor do 

globo71. A primeira personagem a mencionar a maternidade no romance é Arize. Ela 

se apressa em casar, já que todas as suas amigas já o fizeram, e diz que mesmo 

que continuasse os estudos, iria querer um filho logo. Porém,  

ela não engravidou no primeiro, no segundo e no terceiro ano de 
casamento; quando a mãe dele começou a visitá-los com muita 
frequência, cutucando a barriga de Arize e instando para que ela 
confessasse o número de abortos que fizera antes do casamento, ele 
pediu a ela para não ir mais visitá-los. (ADICHIE, 2008, p. 156) 
 

A procriação é uma forma de provar para a família do esposo sua feminilidade 

e também provar que o produto comprado na transação do casamento irá cumprir 

seu papel de manter a patrilinearidade na família.  

Para Anulika, ter filho não bastava. Ele precisava nascer homem. Segundo a 

personagem, os pais de um vizinho haviam visitado o curandeiro para saber por que 

sua esposa havia tido uma menina primeiro. A mesma negação ocorre da parte da 

mãe de Odenigbo que se recusa a ficar com a filha de Amala porque nasceu 

menina. Para a mulher, a negação do feminino também ocorre em relação à mãe, 

sua primeira relação com ele. No entanto, para ela não ocorre o processo negação-

separação como ocorre com meninos, pois ela não pode separar-se totalmente do 

feminino visto que está atada à ele por ter nascido fêmea. Então a negação da 

menina pelo feminino ocorre pela identificação da sua similaridade e, a partir dela, 

pelo sentimento de medo e hostilidade72. Para Beauvoir, a maternidade supõe que a 

mulher aceitou-se enquanto mulher, o que acarreta em aceitar sua inferioridade. 

                                                           
71BAKARE-YUSUF, 2003. 
72CHODOROW, 1978. 
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Portanto, “ela é dividida contra si mesma muito mais profundamente do que o 

homem” (1970, p. 64). 

 Olanna não consegue engravidar. A possibilidade de não cumprir com o papel 

principal da história única lhe enfraquece, pois a faria menos feminina, menos 

mulher. No entanto, ela toma a decisão de ficar com a filha de Odenigbo e Amala, 

que fora rejeitada pela mãe biológica. A aprovação de sua atitude pela irmã 

apaziguou seu coração e engravidar deixou de ser uma questão, principalmente 

porque a guerra iniciou quando Baby ainda era criança. 

 Durante a guerra, Olanna se vê cuidando de tudo: da subsistência, de Baby e 

de Odenigbo que está entregue à bebida. O papel de cuidadora atribuído à mulher 

oportuniza que ela aprenda a cuidar desde cedo, o que não ocorre com meninos73. 

Para as meninas são dadas bonecas e para os meninos carros. Ensina-se às 

meninas a terem e cuidarem de filhos, mas o mesmo estímulo não é dado aos 

meninos, que oferecerão 50% do código genético de seus filhos, mas certamente 

disponibilizarão uma porcentagem muito menor de participação na criação deles.  

Olanna sente vontade de compensar a mãe por suas próprias atitudes que 

estão em desacordo com a vontade materna. Mesmo tomando decisões que 

rejeitam a opressão, o conflito com a figura materna gera insegurança e 

autodepreciação, já que a feminilidade não pode deixar de existir em si e acarreta 

em inferioridade (CHODOROW, 1970). A mãe a questiona, pois ela não cumpre com 

a história única, a que ela acredita ser melhor para a filha. No romance, há a 

sugestão de que a mãe de Olanna é uma mulher que não quer ter filhos. Ela não 

amamenta as gêmeas, o que aos olhos de Kainene é proposital, somente para não 

ficar com os seios caídos. Quem as amamenta é a tia Ifeka, a quem Olanna se sente 

                                                           
73Idem. 
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vinculada, quem ela busca quando se sente fragilizada e quem gostaria que fosse 

sua mãe. Quando a guerra é iminente, a mãe das gêmeas as procura para entregar-

lhes um bilhete de avião para que fossem embora do país. Ela diz que não seria 

capaz de ir e deixar as filhas para trás, mas o narrador nos convence de que ela não 

só seria capaz como o fez. 

O fato de não ter sido amamentada pela mãe é o argumento utilizado pela 

mãe de Odenigbo para chamar Olanna de bruxa. Ele, para pacificar, explica que 

uma mulher velha da aldeia não saberia explicar tal situação de outra forma. Olanna, 

após a visita, muda de ideia: 

queria ter um filho com Odenigbo. Eles nunca tinham discutido esse 
assunto de fato. Uma vez ela lhe dissera que não tinha a lendária 
ânsia de engravidar; sua mãe a chamara de anormal, até Kainene 
dizer que também não fazia parte da turma. (2008, p. 126) 
 

 O status no qual Olanna estava mudaria ao ter um filho, assim como mudou 

o de Amala ao engravidar de Odenigbo. Ele acaba por sugerir também ter um filho, 

acreditando que isto abrandaria o relacionamento com sua mãe. A maternidade 

surge como a chave para que Olanna entre na família dele, porém seu status 

mudaria pela presença de código genético masculino dentro do corpo feminino, não 

pelo respeito que o corpo feminino gestante emana.  

 Amala é a mãe que declaradamente não queria ser. A maternidade de Amala 

tornou-se um problema que ela mesma tenta resolver comendo pimentas, pois 

acredita que são abortivas em grande quantidade. Não conseguindo desfazer-se da 

filha durante a gravidez, ao dar à luz recusa-se a ver a criança. A mulher preta e 

pobre como Amala é marginalizada de tal forma que é considerada não humana, um 

não ser, uma não identidade que mesmo sem ser ouvida é responsável por sua 

desgraça. Afinal, a identidade autorizada para a mulher é aquela que sustenta a 

superioridade masculina. Ugwu a toma por vulgar. Sem enxergar que ela não sabia 
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que podia negar tal ato, ele sente vontade de perguntar por que ela aceitou ter 

relações com Odenigbo já que não queria engravidar, mas ele a rejeita de tal forma 

que não pergunta, a imobiliza no silêncio e na imagem que criou dela. Ao falar sobre 

a situação com Olanna, Ugwu justifica as atitudes de Odenigbo responsabilizando 

Mama por ter usado remédio do curandeiro para separá-los. No entanto, quando se 

refere a Amala, simplifica e a responsabiliza dizendo que ela havia ido até o quarto 

por sua vontade. Na sociedade patriarcal, o acordo entre os homens é mais forte do 

que a responsabilidade pelos seus atos. Amala é silenciada de duas formas nesta 

situação: primeiramente não negou ir até o quarto do patrão porque “nunca lhe 

passou pela cabeça que pudesse dizer não” (p. 292). Sua posição na sociedade é 

tão marginalizada que ela mesma não consegue levar em consideração o seu 

desejo. Segundamente, quando Ugwu a vê comendo pimentas para abortar, ele 

pensa em perguntar porque ela foi até o quarto de Odenigbo se não queria 

engravidar, mas mais uma vez ele a ignora e a mantém em seu silêncio. 

 O silêncio de Amala é um dos diversos exemplos que confirmam Spivak que 

diz que “o subalterno não pode falar” (2014, p. 165). São tantas as estratégias 

utilizadas para manter a mulher preta em silêncio que ela mesma não sabe que 

pode falar. Na próxima e última seção, trataremos de evidenciar as situações, os 

contextos e as inúmeras atitudes que silenciam mulheres em seus cotidianos. 

Abordaremos as matizes do silêncio das mulheres pretas no romance e buscaremos 

detalhes sobre as nuances dos silêncios relacionadas à cor, à educação e à 

condição econômica.  

 

3.4 Silêncios e suas matizes  
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 A teórica e crítica indiana GayatriSpivak, em seu texto mais conhecido Pode 

o Subalterno Falar? (2014) afirma de forma veemente: “se, no contexto da 

produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito 

subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade” (p. 85). A 

mulher não pode falar, pois sua história já está escrita, é como se não houvesse o 

que ouvir porque tudo já é sabido, sua história já foi dita e não por si mesma.  

O silenciamento feminino tem a importante função de assegurar a estrutura 

hierárquica patriarcal e garantir a supremacia masculina (WALKER, 2011). Garantir 

que as mulheres se mantenham em silêncio sobre os abusos sofridos, que não haja 

espaço para serem ouvidas e que sejam taxadas de nomes desagradáveis as que 

se manifestarem contra o sistema vigente é fundamental para difundir a hegemonia 

masculina. Os silêncios presentes em Meio Sol Amarelo  vão além de silêncios 

femininos, são silêncios de uma sociedade que vê, ouve, contribui com o abuso e 

resigna. São silêncios de diversas cores e matizes, de diversas dores e motivos, 

englobam todas as pessoas envolvidas no sistema patriarcal. 

 A mulher está tão implicada em sua posição na sociedade que se sente 

culpada e envergonhada pelos abusos e violências sofridos. O sentimento é de 

como se houvesse dado permissão para ser oprimida. Mesmo sabendo que não a 

consentiu, a naturalidade do ato a faz questionar suas atitudes. O silêncio entre as 

gêmeas se estende pela maior parte do livro. Olanna não entende o porquê nem se 

lembra exatamente o momento em que elas deixaram de ser cúmplices enquanto 

irmãs. O silêncio entre elas atravessa os anos até o momento em que Olanna fica 

traumatizada com a experiência que viveu no início da guerra e Kainene se 

preocupa com a irmã. Uma clara demonstração da ausência de cumplicidade entre 

as duas é o momento em que Olanna nega para Kainene que estava sendo usada 
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como isca sexual pelos pais. Ao mesmo tempo, Kainene assume ser usada como 

mercadoria, mas só comenta sua opinião com Richard. Desta forma, o abuso se 

torna autorizado no meio da família, já que elas não ousam responsabilizar os pais 

pelo ato inescrupuloso de tentar negociá-las.  

Retomemos Amala, personagem que participa da narrativa com tantos 

silêncios que subscreve muitos discursos. O silêncio de Amala ecoa na confirmação 

de cada fala de Mama. O que quer que a patroa diga, sem questionamento algum é 

confirmado pela criada. Ela também se cala ao ser usada sexualmente por 

Odenigbo e supostamente incentivada por Mama. No momento da indesejada 

maternidade não há fala sua que mencione o ocorrido, não há quem lhe pergunte 

sua vontade. São tantos silêncios produzidos pela intersecção de sua condição de 

mulher, preta e pobre que ela não tem a oportunidade de se colocar enquanto ser de 

fala, ela não pode falar (SPIVAK, 2014). Estar na condição de Amala é carregar o 

apelido folclórico para a mulher preta: a mula do mundo (WALKER, 1994)74. 

Ainda que Amala tenha cumprido com tudo o que lhe disseram e não 

questionou nada do que lhe era solicitado, havia um problema a ser sanado: ela 

seria mãe solteira. Mama se apressa em resolver dizendo que ela casaria com um 

conhecido e Odenigbo cala sua responsabilidade novamente. Ele não se dirige a 

Amala, não a leva em consideração, a mantém selada em seu silêncio. Ao contrário, 

ele aceita a decisão da mãe e a responsabiliza pelo ocorrido quando fala 

‘Eu disse a Mama que iria mandar Amala ver o doutor Okonkwo em 
Enugu, mas ela disse que só por cima do seu cadáver. Disse que 
Amala vai ter o bebê e criar a criança sozinha. Tem um rapaz que 
mexe com madeira em Ondo com quem Amala deve se casar. Mama 
planejou tudo desde o início’ (2008, p. 269). 
 

                                                           
74“Black women are called, in the folklore that so aptly identifies one's status in society, ‘the mule of 
the world’, because we have been handed the burdens that everyone else-everyone else-refused to 
carry” (WALKER, 1994, p. 405). 
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Calar sobre a violência contra as mulheres é assumir que se está contribuindo 

para que o sistema se mantenha, é responsabilizar-se. 

No caso de Eberechi, a consciência das estratégias da estrutura machista se 

mostra menos presente e ela não tem problemas em falar sobre a atitude de seus 

pais de a empurrarem para o quarto do oficial para que se relacionasse com ele. 

Para ela o cenário que favorece o abuso está construído como natural e ela deve 

cumprir seu papel dentro dele. Na narrativa, observamos que Eberechi se incomoda 

com o ato sexual com o oficial por causa de algumas de suas atitudes. Porém, ela 

não questiona a necessidade de ter de fazê-lo. Sendo aliciada pelos pais e em 

situação de pobreza, meninas como ela não tem a quem recorrer, seus silêncios são 

profundos. A quem falarão? 

 O silêncio compulsório de Richard e do romance que escreveria é uma 

espécie inversão de papéis com o ser silenciado. O ser que é o centro de fala e a 

referência da sociedade patriarcal, o homem branco, tem a história que gostaria de 

escrever escrita por outrem. Ao fim da guerra, entendendo seu lugar epistêmico, ele 

desiste de escrever o livro. Ao mesmo tempo, Ugwu começa a escrever sobre suas 

experiências de guerra. Ugwu, nigeriano, morador da aldeia e da cidade, leitor, 

participou de todos os momentos da guerra, desde a fome, a sala de aula 

improvisada e até o campo de batalha. Quem além dele tem olhos mais aguçados e 

vividos para escrever a história? Adichie simbolicamente cala o europeu e dá voz ao 

nigeriano. 

 Também de forma alegórica, durante um debate na casa de Odenigbo, no 

momento em que discordam, a professora Adebayo se dirige até ele e prende seus 

lábios entre os dedos. Adichie cala o homem através da mulher intelectual, que 

segundo Spivak “tem uma tarefa circunscrita que ela não deve rejeitar com um 



72 

 

 

floreio” (2014, p. 165). Os silêncios femininos e discursos que silenciam mulheres 

apresentados no romance demonstram que Adichie está em concordância com a 

tarefa assinalada por Spivak. 
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CONSIDERAÇÕES  

 

A análise do romance Meio Sol Amarelo  evidenciou uma narrativa que trata 

a mulher e sua submissão cuidadosamente. Os discursos construídos na obra ora 

ressaltam o abismo gerado entre oportunidades e vantagens masculinas em 

detrimento da liberdade feminina. A escrita da autora se relaciona com momentos 

cruciais da história nigeriana a partir de três visões: da elite intelectual feminina 

nigeriana, do olhar juvenil vindo da aldeia pobre e do homem branco inglês. Tal 

forma de abordar a narrativa previne a construção de histórias únicas e 

eurocentradas. 

A colonização e a escravidão de africanos em massa foi um empreendimento 

europeu que culminou na centralização epistemológica da Europa e na consequente 

marginalização dos povos que, pela força, foram obrigados a submeter-se ao seu 

domínio. A teoria pós-colonial considera as relações da sociedade contemporânea a 

partir de tal empreendimento e foi aporte para compreender a situação de 

colonizada em que a mulher preta vive. Ao longo dos anos de exploração de mão de 

obra escrava, violência física e psicológica, privação da educação e dos espaços de 

poder, as mulheres pretas foram marginalizadas. As portas para o centro, para o 

espaço de significação lhes foram fechadas categoricamente.  

O feminismo branco, inspirado pela luta anti-escravagista nos Estados 

Unidos, tinha em suas raízes enorme discriminação de cor (DAVIS, 2016). Portanto, 

buscamos teóricas relacionadas ao movimento negro para embasar os estudos 

sobre a mulher preta.  

Como formas de opressão estruturada pelo sistema patriarcal percebemos a 

objetificação e negociação dos corpos femininos enquanto propriedade masculina. 
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Este agenciamento de corpos ocorre em diversos âmbitos do cotidiano como nos 

casamentos, em agenciamentos sexuais e em transações financeiras. Este 

tratamento ao corpo feminino se dá pela negação da mulher enquanto ser humano. 

Esta negação epistemológica autoriza a violência e subjugação feminina, que 

culmina em diversos silêncios sobre sua situação oprimida. A maternidade 

compulsória participa da função de submissão da mulher na sociedade capitalista. 

Visto que associamos o poder ao capital, a partir do momento que relacionamos a 

mulher à vida familiar, o espaço do capital é tomado pelo homem.  

 Após tempos de guerra, Meio Sol Amarelo  termina no começo da 

reconstrução das vidas dos sobreviventes. Com marcas físicas e psicológicas que 

agora fazem parte de suas vidas, as personagens retornam às suas casas após a 

derrota de Biafra. A educação se mostra aliada imprescindível para a escrita da 

história que passou e da que ainda será. 
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