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Resumo: Considerada atualmente como uma das mais influentes e importantes escritoras da
Literatura Africana, Chimamanda Ngozi Adichie publica seu primeiro livro Hibisco roxo em
2003, no qual trata de uma família de etnia Igbo, em que o patriarca nega as tradições primitivas
nigerianas, adotando uma postura de “outremização”, aliada a do colonizador, ou seja, assimila
uma visão eurocêntrica em relação ao catolicismo, de modo que se utiliza do mesmo para
efetivar sua dominação física, psicológica e religiosa. A religião foi um dos mais eficientes
dispositivos do poder colonial, visto que atuou no sentido de favorecer a subjugação da etnia,
da raça e de gênero. É fato que o colonizador europeu, ao impor sua cultura e religião, suprimiu
o conceito de gênero mais flexível do povo Igbo, diminuindo a importância e a influência da
mulher na sociedade nigeriana. Assim, este trabalho centrar-se-á na análise das problemáticas
relações de gênero existentes em Hibisco roxo, como fator proveniente do colonialismo,
afetando a identidade cultural, sobretudo a identidade feminina, vista como duplamente
marginalizada. Para tanto, além da Crítica Literária Feminista, também os Estudos Póscoloniais nortearão este estudo, para o qual se revelaram imprescindíveis pesquisas realizadas
por Edward Said (2007), Gayatri Chakravorty Spivak (2010), Homi Bhabha (2014), Stuart Hall
(2003) e Thomas Bonnici (2007, 2009).
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Abstract: Considered currently as one of the most influential and important writers of African
Literature, Chimamanda Ngozi Adichie publishes her first book Hibiscus roxo in 2003, in
which he deals with an Igbo ethnic family, in which the patriarch denies nigerian primitive
traditions, adopting a posture of "outremization", allied to that of the colonizer, that is,
assimilates a Eurocentric view in relation to Catholicism , so that it is used to effect its physical,
psychological and religious domination. Religion was one of the most efficient devices of
colonial power, since it acted to favor the subjugation of ethnicity, race and gender. It is a fact
that the European colonizer, by imposing their culture and religion, suppressed the more
flexible gender concept of the Igbo people, diminishing the importance and influence of women
in Nigerian society. Thus, this work will focus on the analysis of the problematic gender
relations existing in Purple Hibiscus, as a factor derived from colonialism, affecting cultural
identity, especially female identity, seen as doubly marginalized. To this end, in addition to
feminist literary criticism, postcolonial studies will also guide this study, for which research by
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Edward Said (2007), Gayatri Chakravorty Spivak (2010), Homi Bhabha (2014), Stuart Hall
(2003) and Thomas Bonnici (2007, 2009) proved to be indispensable.
Key-words: Feminist criticism; Post-colonialism; African literature.

Introdução

A atitude de inventar o Outro foi verificada por Edward Said em seu estudo seminal
intitulado Orientalismo (1994), que descreve um conjunto de atitudes e discursos construídos
pelo europeu a respeito do Oriente de forma a constituí-lo como o Outro, isto é, como uma
espécie de antítese do homem ocidental. O mesmo conceito pode ser utilizado para se
compreender a relação que a Europa estabeleceu com a África, ao passo que os africanos foram
postos inteiramente à margem, tanto no âmbito social quanto no âmbito literário. Assim, a
“outremização”, apontada por Spivak (1994), trata-se dos meios que os colonizadores criaram
para conferir aos colonizados o status de objeto, no qual eles são desqualificados,
subalternizados e marginalizados. É conveniente notar que, apesar dessa distinção binária do
sujeito colonizador e colonizado, na qual cultura e pensamentos europeus são superiores aos de
qualquer cultura não-europeia, é uma invenção dos próprios europeus: “O negro, como
colonizado, é criação da Europa. Antes de ter contato com o branco, o colonizado/o negro não
se sentia inferior a nenhuma outra raça. Toda a crise identitária surge da negação dos valores
humanos e culturais imposta pela colonização” (FIGUEIREDO, 1998, p. 64).
Nesse contexto, os movimentos culturais de valorização dos povos africanos e de suas
respectivas culturas, no período posterior ao colonialismo, podem ser denominados póscoloniais. Ashcroft et al (2002) justificam a escolha do termo “literaturas pós-coloniais” como
aquele que melhor se ajusta a esse tipo de produção:
[...] O termo “literaturas pós-coloniais” é, finalmente, preferível entre os
outros termos, porque aponta o caminho para um eventual estudo sobre os
efeitos do colonialismo entre a escrita em língua inglesa e a escrita em língua
local em contextos como a África e a Índia, assim como a escrita da diáspora
em diásporas linguísticas. (p. 24).

A literatura de caráter pós-colonial, a partir de escritores oriundos das ex-colônias, passa
a retratar as condições dos indivíduos dessas comunidades. Esses textos giram em torno da
dominação ideológica que, durante longo período, criou os paradigmas da inferioridade
africana, assumindo a tarefa de corrigir as distorções históricas e culturais acerca da África.
Desse modo, essa literatura pretende valorizar o local, resgatando valores como língua e cultura.

Aspecto esse que é também o “fazer” da nova nação que tenta emergir das “cinzas” do
colonialismo.
O vocábulo pós-colonialismo, então, nos sugere aquilo que vem depois do colonialismo.
Podemos supor, a partir dessa concepção, que o colonialismo teve um fim enquanto relação de
dominação. Sabemos, porém, que o fim do colonialismo não representou o fim das relações de
poder discriminatórias. Como afirma Stuart Hall,
[...] o “pós-colonial” não sinaliza uma simples sucessão cronológica do tipo
antes/depois. O movimento que vai da colonização aos tempos pós-coloniais
não implica que os problemas do colonialismo foram resolvidos ou sucedidos
por uma época livre de conflitos. Ao contrário, o “pós-colonial” marca a
passagem de uma configuração ou conjuntura histórica de poder para outra.
[...] No passado, eram articuladas como relações desiguais de poder e
exploração entre as sociedades colonizadoras e as colonizadas. Atualmente,
essas relações são deslocadas e reencenadas como lutas entre forças sociais
[...] no interior da sociedade descolonizada, ou entre ela e o sistema global
como um todo. (HALL, 2003, p. 56)

A literatura pós-colonial, nesse aspecto, promove questionamentos e discussões a
respeito da problemática ao redor dos sujeitos envolvidos no processo de colonização ou
afetados por suas consequências. Conforme Bonnici (1998, p. 09), atualmente, a crítica póscolonialista é “enfocada como uma abordagem alternativa para compreender o imperialismo e
suas influências, como um fenômeno mundial e, em menor grau, como um fenômeno
localizado”.
Thomas Bonnici (2006) afirma que a literatura pós-colonial ocorre quando há duas
estratégias: a retomada da posição nacionalista, trazendo o que antes era marginal para o centro
do debate; e o questionamento da visão eurocêntrica, desafiando o contexto binário utilizado
pela política colonial. Nesse processo, busca-se em especial a “descolonização cultural”.
A literatura pós-colonial, que é a expressão desse Outro criado pela imaginação
europeia, caracteriza-se pelo resgate das tradições locais, seja na forma de narrar, que privilegia
a oralidade, seja no conteúdo, quando se resgatam costumes e histórias através do olhar daquele
que nasceu e viveu nos países antes dominados. Ao mesmo tempo, a literatura pós-colonial
busca questionar o cânone europeu, marcando o fim da hegemonia literária, notadamente após
a década de 1960.
A literatura pós-colonial, nesse aspecto, promove questionamentos e discussões a
respeito da problemática ao redor dos sujeitos envolvidos no processo de colonização ou
afetados por suas consequências. Conforme Bonnici (1998, p. 09), atualmente, a crítica póscolonialista é “enfocada como uma abordagem alternativa para compreender o imperialismo e

suas influências, como um fenômeno mundial e, em menor grau, como um fenômeno
localizado”. Com efeito, para este trabalho, nosso foco principal de análise será o sujeito póscolonial feminino do “Terceiro Mundo”3, uma vez que, segundo Bonnici (2006, p.15), “parece
ser uma tarefa urgente ligar os textos literários à situação sociopolítica mundial infestada pela
conquista imperial e pelas desigualdades globais e dirimir certo idealismo engendrado pelo póscolonial e pelo feminismo do Terceiro Mundo”. Vale a pena aqui salientar, que a mulher branca,
embora também oprimida, situa-se em posição de superioridade em relação à mulher negra, que
é duplamente marginalizada. Conforme Narayan (1997, p. 55), no contexto da colonização, a
figura da mulher tornou-se um campo de batalha de forças políticas no que diz respeito à cultura
ocidental e à cultura da colônia. A mulher colonizada tornou-se, neste processo, o símbolo do
corpo oprimido pelo discurso e pela cultura tradicional.
Nesse contexto, a margem ou minoria, até então silenciada, começa a ter lugar de fala.
Assim, deparamo-nos com a narrativa Hibisco Roxo (2003), da escritora nigeriana Chimamanda
Ngozi Adichie. A história se passa, basicamente, nas cidades de Enegu e Nsukka, no período
Pós-República de Biafra4 , onde uma adolescente de quinze anos, Kambili, pertencente a uma
família da etnia Igbo, mostra dois mundos completamente opostos dentro do contexto
nigeriano: um deles, o de sua casa, fortemente religioso, segundo os preceitos catolicistas
europeus; o outro, o da casa de sua tia Ifeoma e de seus primos, marcado pela hibridização das
culturas.
A princípio, o modo com que a narradora, Kambili, vê a si e vê o outro é totalmente
conformado aos pressupostos imperialistas ensinados pelo pai, Eugene, pois este assimila a
cultura europeia e a utiliza como um meio de garantir sua própria condição de superior. A
literatura produzida por Adichie é fundamental para compreender a estratégia do imperialismo
e sua sustentação através de diversos tipos de violência, em especial, aqui, a violência de gênero
justificada pela religiosidade.

As problemáticas relações de gênero em Hibisco roxo

Durante o período de colonização, a religião e a língua foram um dos principais
mecanismos de silenciamento da cultura do colonizado e, consequentemente, um dos recursos
Utilizamos a expressão “Terceiro Mundo”, empregada por Spivak (2010) e abraçada por feministas pós-coloniais
que se identificaram com os objetivos, as necessidades e as lutas de pessoas do Terceiro Mundo.
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de imposição da cultura, das crenças e dos costumes eurocêntricos. A ação missionária tinha o
objetivo de moldar a sociedade africana, sendo um instrumento político:

A ação missionária definiu categoricamente o modelo de civilização a impor
e, identificando os africanos como pagãos, introduziu a primeira classificação
binária na relação com os povos colonizados: o europeu era o sujeito do
processo civilizador e o africano seu objeto. (CABAÇO, 2009, p. 84)

O colonizador identificava o africano como pagão a partir da sua diferença. Além disso,
os povos colonizados eram tidos como selvagens e degenerados. Mas, mesmo diante do fim da
colonização, a assimilação dos costumes europeus ainda era uma forte realidade. Podemos dizer
que houve uma negação dos valores e dos elementos culturais africanos e uma constante
valorização da cultura do colonizador. Ashcroft (2001, p. 21) aponta que a fé eurocêntrica cristã
tem sido uma das mais relevantes estratégias coloniais para submeter o negro à condição de
mau, em contraste com a pureza religiosa do europeu fiel a Deus. A imposição da religião cristã
como única e verdadeira, apontando os rituais religiosos dos nativos como malignos, conseguiu
convencer muitos negros a se converteram ao cristianismo e, consequentemente, à ideologia
europeia. Cesairie escreve que a religião cristã ocupa um lugar privilegiado na relação
dominado/colonizador:
[...] o grande responsável é o pedantismo cristão, por ter enunciado equações
desonestas: cristianismo=civilização; paganismo=selvageria, de que só se
podiam deduzir abomináveis consequências colonialistas e racistas, cujas
vítimas haviam de ser os Índios, os Amarelos, os Negros. (CESAIRE, 1978,
p. 15)

Os missionários católicos também trouxeram para a África a ideia de que o lugar da
mulher é a casa, e o lugar do homem é ligado ao espaço público, às ciências, à política e aos
negócios. A mulher tem ocupado o espaço do “outro” em muitas culturas, o que a aproxima do
colonizado, pois ambos estão fora da estrutura que detém o poder, sendo, portanto,
marginalizados.
O gênero, a raça/etnia e a classe social, sendo todos fenômenos que estruturam
relações sociais, apresentam suas peculiaridades, porque se inscrevem no
domínio da história. Ainda que as relações de gênero tenham traduzido
sempre, até o presente, a supremacia masculina, esta se realiza em graus
diferentes e de formas distintas, conforme o período histórico. (SAFFIOTI,
1995, p. 17)

Spivak (2010) acredita que o sujeito colonizado não tem meios de reagir contra os
binarismos estereotipados criados pelo europeu, estando a mulher em situação ainda pior, pois
esta se insere na dialética da dupla colonização. Assim, a representação da mulher durante o
colonialismo, passa de produtora da subsistência a indivíduo subalterno, na hierarquia social.
Os estudos de gênero buscam, assim, desmitificar as diferenças sexuais correntes na literatura
ocidental e impostos ao continente africano durante o período colonial.

O objetivo dos discursos pós-coloniais e do feminismo é a integração da
mulher marginalizada à sociedade. De modo semelhante ao que aconteceu nas
reflexões do discurso pós-colonial, no primeiro período do discurso feminista,
a preocupação consistia na substituição das estruturas de dominação. Esta
posição simplista evoluiu para um questionamento sobre as formas e modos
literários e o desmascaramento dos fundamentos masculinos do cânone.
Nestes debates, o feminismo trouxe à luz muitas questões que o póscolonialismo havia deixado obscuras; outrossim, o pós-colonialismo ajudou o
feminismo a precaver-se de pressupostos ocidentais do discurso feminista.
(BONNICI, 1998, p. 13)

Pode-se, então, estabelecer uma relação entre os estudos pós-coloniais e o feminismo,
quando se atenta para as dicotomias que estruturam suas respectivas preocupações:
colonizador/colonizado e patriarcalismo/feminismo. Para Ashcroft et al (2002, p. 31), “as
perspectivas feministas são de grande importância na crítica pós-colonial e nas estratégias do
feminismo recente e da recente teoria pós-colonial. Elas se justapõem e informam-se
mutuamente”.
De acordo com Thomas Bonnici (2006, p. 14), essas duas linhas teóricas apresentam
preocupações em comum, visto que “A teoria pós-colonial e os feminismos analisaram com
muita propriedade e profundidade, embora frequentemente no viés apenas discursivo, os
mecanismos, as causas, as consequências e os resíduos do colonialismo e do patriarcalismo”.
O ponto de aproximação entre as duas linhas teóricas pode ser resumido no fato de que ambas
se voltam contra um opressor.
Enquanto o pós-colonial questiona o sistema colonial imposto pelo “conquistador”
europeu, o feminismo reflete sobre o sistema sexo/gênero existente na sociedade, materializado
na subalternização das mulheres. Avtar Brah (2006, p. 351) também chama a atenção para este
fato, ao afirmar que as discussões sobre o feminismo e o racismo muitas vezes se centram na
opressão das mulheres negras e não exploram como o gênero tanto das mulheres negras como
das brancas é constituído através da classe e do racismo.
Importante notar que o feminismo tem hoje no conceito de gênero uma de suas
ferramentas teóricas mais agudas. Inicialmente entendido como a expressão cultural do sexo

biológico, gênero adquire hoje uma conotação ainda mais radical. Para Judith Butler, o gênero
não deve ser concebido apenas como a inscrição cultural de sentido sobre um dado sexo, mas
deve designar “o próprio aparato de produção pelo qual os sexos em si são estabelecidos” (2003
p. 11). Consequentemente, sob essa perspectiva,
Gênero não está para sexo assim como cultura está para natureza. Gênero é
também o meio discursivo/cultural pelo qual “a natureza sexuada” ou “o sexo
natural” é produzido e estabelecido como “pré-discursivo”, anterior à cultura,
uma superfície politicamente neutra sobre a qual a cultura age. (BUTLER,
2003, p. 11)

Bonnici (2006, p.154) aponta que o feminismo “descobre que o valor estético do texto
junto com a teoria e crítica literárias foram construídos histórica e culturalmente sob a égide do
patriarcalismo”. Dessa forma, a condição subalterna das mulheres nas sociedades pós-coloniais
gerou reações que podem ser observadas na escrita das autoras africanas. Conforme o autor
(2006, p.15), essa reação se dá “contra o eurocentrismo, considerado responsável pelo fracasso
do nacionalismo e pela permanência do patriarcalismo e contra o nacionalismo estreito,
especialmente diante de comunidades híbridas e diaspóricas atuais”. Para McClintock (1994,
p. 90) “As mulheres são geralmente construídas como portadores simbólicos da nação, mas
nega-se a elas qualquer relação direta com o agenciamento nacional.”
Diante do exposto, em que o resultado da dominação europeia foi o reforço da opressão
perpetrada contra as mulheres, o sujeito pós-colonial, especialmente, o feminino não saberá
mais quem ele é e perderá todo o espaço dentro de seu próprio ambiente, ao tentar se adequar
às regras do colonizador europeu, católico.
Em Hibisco roxo, toda a organização familiar gira em torno de Eugene, que oscila entre
o altruísmo e a tirania religiosa e que rejeita as tradições de seu povo como bárbaras e profanas.
Ele define os padrões, os horários, os comportamentos.

Eu me perguntei quando Papa faria um horário para o bebê, meu novo irmão,
se ele faria assim que o bebê nascesse ou esperaria até ele ter uns dois ou três
anos. Papa gostava de ordem. Isso ficava patente nos próprios horários, na
forma meticulosa como ele desenhava as linhas, em tinta negra, cortadas
horizontalmente a cada dia, separando a hora de estudar da hora da sesta, a da
sesta da hora de ficar com a família, a de ficar com a família da hora das
refeições, a das refeições da hora de rezar, a de rezar da hora de dormir. Papa
revisava nossos horários com freqüência. Na época das aulas, tínhamos mais
tempo para estudar e menos para a sesta, mesmo nos fins de semana.
(ADICHIE, 2003, p. 30)

A família é uma representação do patriarcado, uma vez que, o pai é visto como a
representação de dominação masculina, além de recusar a identidade cultural nigeriana em
detrimento da imposta pelo colonizador.

- O que você está fazendo, Kambili? Engoli em seco.
- Eu... eu...
- Está comendo dez minutos antes da missa? Dez minutos?
- Ela ficou menstruada e está com cólica... - explicou Mama. Jaja a
interrompeu.
- Fui eu que mandei Kambili comer antes de tomar Panadol, Papa. Eu preparei
o cereal
para ela.
- Será que o demônio pediu para você fazer o trabalho dele? disse Papa, com
as
palavras em igbo saindo de sua boca numa torrente. - Será que o demônio
armou uma tenda dentro da minha casa? (ADICHIE, 2003, p. 330-331)

A dominação masculina, postulada por Bordieu (2017), parte do princípio de o homem
ser o centro das relações sociais, onde a perspectiva de tudo é sempre masculina. Ao baixar os
olhos, a personagem legitima a autoridade patriarcal do pai.
Para impor sua dominação, o personagem age com agressão fisica, psicológica e
religiosa, tornando sua família artificial, com sentimentos mecânicos, sobressaindo o medo e o
silêncio:

Nossos passos na escada eram tão contidos e silenciosos quanto nossos
domingos; o silêncio de esperar que Papa acordasse da sesta para que
pudéssemos almoçar; o silêncio da hora de reflexão, quando Papa nos dava
uma passagem da Bíblia ou um livro de um dos Pais da Igreja para que
lêssemos e pensássemos sobre ele; o silêncio do rosário da noite; o silêncio de
ir de carro até a igreja para receber a bênção depois. (ADICHIE, 2003, p. p.
37)

As novas relações sociais, linguísticas, culturais impostas pelos colonizadores mudaram
as formas como negros se relacionam entre si e com os outros. Surge daí a necessidade da
incorporação integral à cultura ocidental, culminando em uma tentativa de embranquecimento
cultural, que será bastante explorado no personagem Eugene, em Hibisco Roxo. Eugene rejeita
sua origem igbo, após ser catequisado por ingleseses. O personagem enaltece toda a tradição
catolicista e menospreza toda a tradição africana, como, por exemplo, valoriza as missas
maçantes do Padre Benedict, por ser um padre inglês e tradicional, e rejeita as missas alegres
do Padre Amadi, por ser negro ter um vocabulário étnico:

Papa se sentava todas as vezes no banco da frente para assistir à missa, na
ponta que dá para a nave, com Mama, Jaja e eu junto dele. Era o primeiro a
receber a comunhão. A maioria das pessoas não se ajoelhava para receber a
hóstia no altar de mármore, perto do qual fica a estátua loura em tamanho real
da Virgem Maria. Mas Papa, sim. Ele fechava os olhos e os apertava com tanta
força que suas feições se contorciam numa careta, e ele esticava a língua o
máximo que podia. (ADICHIE, 2003, p. 09, 10)

A autora de Hibisco roxo nos mostra, de forma contundente, a segregação exercida pela
instituição religiosa, que produz um discurso intolerante, conservador, racista e, por vezes,
violento. Na narrativa em questão, podemos verificar uma religiosidade substancialmente
intolerante com a diferença: “O padre Benedict mudara as coisas na paróquia, insistindo, por
exemplo que o credo e o kyrie fossem recitados apenas em latim; igbo não era aceitável. Além
disso, devia-se bater palmas o mínimo possível, para que a solenidade da missa não ficasse
comprometida” (ADICHIE, 2003, p. 10). A religião funcionou, portanto, como aparato do
discurso colonial e do poder por ele engendrado:
É um aparato que se apoia no reconhecimento e repúdio de diferenças
raciais/culturais/históricas. Sua função estratégica predominante é a criação
de um espaço para “povos sujeitos” através da produção de conhecimentos em
termos dos quais se exerce vigilância e se estimula uma forma complexa de
prazer/desprazer. Ele busca legitimação para suas estratégias através da
produção de conhecimento do colonizador e do colonizado que são
estereotipados, mas avaliados antiteticamente. (BHABHA, 1998, p.123)

O cenário religioso em Hibisco Roxo é altamente opressor, na medida em que o
patriarca, pai de Kambili, impõe o catolicismo aos seus filhos e à sua esposa, com tirania e
agressões, a exemplo, destacamos o dano permanente que Jaja sofre em um dos dedos devido
a um castigo imposto pelo pai:

Quando Jaja tinha dez anos, ele errara duas perguntas em sua prova de
catecismo e não fora o primeiro da turma de primeira comunhão. Papa o levou
até o andar de cima da casa e trancou a porta. Jaja, aos prantos, saiu segurando
a mão esquerda com a mão direita, e Papa levou-o ao Hospital St. Agnes.
(ADICHIE, 2003, p.156-157)

A violência física e psicológica sofrida por Kambili, por Mama e por Jaja é justificada
pela religiosidade. A violência é justificada pelo silenciamento imposto pelo colonialismo,
assim como o etnocídio pode ser justificado pelo cristianismo.

Pancadas pesadas e rápidas na porta talhada à mão do quarto dos meus pais.
Imaginei que a porta estava emperrada e que Papa estivesse tentando abri-la.

Se imaginasse aquilo sem parar, talvez virasse verdade. Eu me sentei, fechei
os olhos e comecei a contar. Contar fazia o tempo passar um pouco mais
rápido, fazia com que não fosse tão ruim. Às vezes, acabava antes de eu chegar
ao número vinte. Eu já estava no dezenove quando o som parou. Ouvi a porta
se abrindo. Os passos de Papa na escada pareceram mais pesados, mais
desajeitados do que o normal. Saí do quarto no mesmo segundo que Jaja saiu
do dele. Ficamos no corredor, vendo Papa descer. Mama estava jogada sobre
seu ombro como os sacos de juta cheios de arroz que os empregados da fábrica
dele compravam aos montes na fronteira com Benin.
[...]- Tem sangue no chão – disse Jaja. - Vou pegar a escova no banheiro.
[...]Mama não voltou para casa naquela noite, e Jaja e eu jantamos sozinhos.
(ADICHIE, 2003, p. 39)

Apesar da violência se estender a todos da família, quem mais sofre com punições são
as mulheres, Beatrice e kambili. A autora, com essa percepção crítica, informa-nos de que o
colonialismo teve um efeito maior nas mulheres, que são tidas como duplamente colonizadas.
Beatrice é alvo de constantes agressões, que culminam em diversos abortos e, principalmente,
o seu silenciamento:

Mama olhou em volta. Manteve os olhos fixos no relógio da parede durante
algum tempo, o que estava com um dos ponteiros quebrados, e então se dirigiu
a mim: - Sabe aquela mesinha onde guardamos a Bíblia da nossa casa, nne?
Seu pai quebrou-a na minha barriga - disse, como se estivesse falando de outra
pessoa, como se a mesa não fosse feita de madeira pesada. - Meu sangue
escorreu todo por aquele chão antes mesmo de ele me levar ao St. Agnes. Meu
médico disse que não pôde fazer nada para salvá-lo. (ADICHIE, 2003, p. 262)

O colonialismo cria o mito do negro selvagem e “pagão”. No romance Hibisco Roxo, a
repulsa aos costumes não-cristãos estão marcadas a todo momento, sobretudo, na relação de
Eugene, o Papa, e seu pai, Papa-Nnukwu. Há uma imensa ojeriza de Eugene pelos costumes e
religiões africanas, já que é um católico fundamentalista:

Não gosto de mandar vocês à casa de um pagão, mas Deus vai protegê-los disse Papa. [...] Papa-Nnukwu jamais pisara ali, pois quando Papa decretara
que não permitiria pagãos em sua propriedade, não abrira exceção nem para o
próprio pai. (ADICHIE, 2003, p. 69, 70)

Ao questionar a filha Kambili sobre a presença do avô na casa da tia e a omissão da
informação por parte da mesma, o pai pune a filha, queimando seus pés com água fervente,
vinculando a dominação masculina à dominação religiosa.

Entrei na banheira e fiquei parada, olhando para ele. Não parecia que Papa ia
pegar um galho, e senti o medo, ardente e inflamado, encher minha bexiga e
meus ouvidos. Não sabia o que ele ia fazer comigo. Era mais fácil quando eu

via o galho, porque podia esfregar as palmas das mãos e retesar os músculos
das panturrilhas para me preparar. Mas Papa jamais me pedira para ficar de pé
dentro da banheira. Então percebi a chaleira no chão, ao lado dos pés de Papa,
a chaleira verde que Sisi usava para ferver água para o chá e para o garri,
aquela que apitava quando a água começava a ferver. Papa apanhou-a.
- Você sabia que seu avô ia para Nsukka, não sabia?
- Sim, Papa.
- Você pegou o telefone e me contou isso, gbo?
- Não.
- Você sabia que ia dormir na mesma casa que um pagão, não sabia?
- Sim, Papa.
- Então você viu o pecado claramente e mesmo assim caminhou na direção
dele?
Assenti. - Sim, Papa.
- Kambili, você é preciosa disse ele, com a voz tremendo, como alguém que
fazia um discurso num velório, embargado de emoção. - Devia almejar a
perfeição. (ADICHIE, 2003, p. 635-636)

A aversão ao africano considerado pagão era tamanha, que, em determinado momento,
Kambili e Jaja estavam com o quadro do avô, que havia morrido, e Eugene tem uma das atitudes
mais violentas da narrativa. A fim de defender o catoliscismo do paganismo, o personagem
espanca sua filha, como forma de punição:
Ele começou a me chutar. As fivelas de metal de seus chinelos doíam em
minha pele como mordidas de mosquitos gigantes. Papa falou sem parar,
descontroladamente, misturando igbo com inglês, carne macia com ossos
afiados. Ímpios. Idolatria pagã. Fogo do inferno. O ritmo dos chutes foi
aumentando, e eu pensei na música de Amaka, na música culturalmente
consciente que às vezes começava com um saxofone tranquilo e, numa
reviravolta, virava um canto luxurioso. Eu me enrosquei mais sobre mim
mesma, sobre os pedaços do quadro; eles eram macios como penas. Ainda
tinham o cheiro metálico da paleta de tintas de Amaka. A dor me queimava
agora, estava mais parecida com mordidas, porque o metal caía sobre feridas
expostas na lateral do meu corpo, em minhas costas, em minhas pernas. Chute.
Chute. Chute. Talvez fosse um cinto agora, pois a fivela de metal parecia
pesada demais. Pois eu podia ouvir algo cortando o ar. Uma voz baixa dizia:
- Por favor, biko. Por favor. Mais pancadas. Mais tapas. Algo molhado e
salgado esquentou minha boca. Fechei os olhos e me entreguei ao silêncio.
(ADICHIE, 2003, p. 222, 223)

Ao contrário de sua repulsa pelo próprio pai, não permitindo nenhuma relação com o
mesmo, Eugene exalta o sogro, que, como ele, submeteu-se à cultura estrangeira: “– Quando
[seu avô materno] se tornou um intérprete, sabem quantas pessoas ajudou a converter? Ora, ele
converteu pessoalmente quase toda a população de Abba! Fazia as coisas do jeito certo, do jeito
que os brancos fazem, não como nosso povo faz agora! ” (ADICHIE, 2003, p. 75)
Diante de todos os trechos retirados da narrativa, que nos mostram alguns atos de
violência de gênero em relação ao africano colonizado, deparamo-nos com a mais profunda,

duradoura e devastadora violência: a violência simbólica, praticada por Eugene, que assimila o
discurso do colonizador, provocando prejuízos em todos os membros de sua família,
principalmente as mulheres.

Considerações finais

A literatura política assumida por Chimamanda Ngozi Adichie é uma ferramenta de
reflexão e combate contra as representações negativas sobre o continente africano, provenientes
de um passado colonial recente e de uma imaginação europeia imperialista. A questão da
identidade pós-colonial assume relevância para os colonizados, na medida em que questionam
um lugar que não seja o de dominados, oprimidos e discriminados. As identidades são
contestadas a partir da proposição de um novo olhar. Um olhar que não confirme o caráter de
subalternidade que o colonialismo imprimiu à representação do sujeito pós-colonial, em
especial o feminino. Desse modo, podemos verificar que a literatura africana contemporânea,
além de expor os efeitos da colonização, busca trabalhar com os questionamentos em relação
aos estereótipos sociais e raciais, bem como aos binarismos de gênero. Em Hibisco Roxo,
Eugene nos revela ser a representação do próprio império, do próprio colonizador. A questão
da religião nos permite uma análise desse aspecto. Eugene, constituído de seu fundamentalismo
religioso assimila a ação do colonizador efetivamente e impõe o silêncio aos subjugados, a
partir da violência, justificando-se tal ação com a suposta necessidade de trazer civilidade à
cultura ancestral, tida como inferior e abominável.
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