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Resumo 

O objetivo deste artigo é investigar a representação da violência em narrativas 
contemporâneas, partindo de perspectivas teóricas que abordam questões de adaptação de 
textos literários para o cinema.  Será feita a análise do filme Meio Sol Amarelo (2013), 

do diretor Biyi Bandele, e do romance homônimo de Chimamanda Ngozi Adichi (2006), 
ambos nigerianos. Buscando compreender, através de um estudo comparativo da 

construção do olhar nessas obras, de que lugar vozes historicamente caladas constroem 
seus discursos e quais as possíveis imbricações do ponto de vista desenvolvido nas obras 
tendo em vista o contexto histórico–social no qual os sujeitos estão inseridos.  

Palavras-chave: Cinema; Adaptação; Chimamanda Ngozi Adichi; Meio Sol Amarelo. 

 

Introdução 

 
 

Este artigo é resultado das pesquisas que fazem parte do projeto Narrativas e 

intersecções: Cinema, Literatura e Publicidade, e tem sido desenvolvido no Centro 

Universitário UNINTER. O projeto aborda as versões cinematográficas baseadas em 

adaptações literárias e busca investigar a natureza da ligação entre os dois, seus 

desdobramentos. As premissas que fundamentam as análises descartam o conceito de 

fidelidade e adotam, conforme o contexto da obra, os conceitos de intertextualidade e 

tradução, além de traçar um olhar sobre seus processos de criação e significação, 

considerando suas especificidades. Procura-se, portanto, apresentar as diferentes 

dimensões do diálogo entre as duas linguagens, sem uma visão limitadora que faça do 

filme um produto derivado do texto literário, mas como nos propõe Xavier, capaz de dar: 

 

 
 [...] ao cineasta o que é do cineasta, ao escritor o que é do escritor, 
valendo as comparações entre livro e filme mais como um esforço para 
tornar mais claras as escolhas de quem leu o texto e o assume como 
ponto de partida, não de chegada. (XAVIER ,2003, p.62) 
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Partindo da ideia de que a transposição do texto para a tela significa contar a 

mesma história, apesar de constituírem sistemas semióticos distintos, e que uma análise 

comparativa de ambos pode encontrar diferenças e semelhanças; interessa identificar, no 

presente estudo, o que a prática opressiva, autoritária e violenta, relacionada ao cotidiano 

dos personagens, implica na construção da enunciação; “transpor para o domínio fílmico 

o dispositivo enunciativo do intercâmbio verbal” (VANOYE;GOLIOT-LÉTÉ,1994). 

Pretende-se examinar, como esses componentes se articulam e se relacionam com os 

demais temas abordados nas obras, ou seja, averiguar se há naturalização da violência, 

como as personagens lidam com episódios violentos, qual o ponto de vista adotado na 

narrativa fílmica. 

O objeto deste trabalho é o romance Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi 

Adichie, e sua adaptação fílmica, com roteiro e direção de Biyi Bandele. O livro publicado 

em 2006 e a película de 2013, são de autoria de uma escritora e um diretor nigerianos. 

Com título original Half of a Yellow Sun, produção de Nigéria/Reino Unido, o longa 

apresenta a história da Guerra Civil Nigeriana ou a Guerra da Nigéria contra Biafra, 

ocorrida entre 1967 e 1970. Considerada uma das mais importantes obras de ficção a 

retratar o conflito, o filme foca na relação entre duas irmãs da elite nigeriana, no período 

pós independência do país. Delimitando o estudo inicial em comparar a cena específica 

do casamento da personagem principal, no capítulo 18 do livro, uma sequência de 

aproximadamente 5 minutos entre (1:15 e 1:19 de duração do filme). 

 
Breve contextualização da história do cinema na Nigéria 

O cinema de Hollywood, assim como a indústria cinematográfica de modo geral, 

historicamente tem servido para construção de representações sociais idealizadas. No que 

diz respeito ao cinema ser utilizado como disseminador de ideologias, pode-se dizer: 

quando o cinema surgiu, os países produtores de filmes estavam em guerra – Grã-

Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos – e para que a dominação em suas colônias 

fosse de fato concretizada, filmes eram exibidos sob o pretexto de “civilizar” os povos 

dominados” Stam (2003.p.50). Para tanto, a arte em geral foi uma das principais 

transmissoras da homogeneidade de pensamento, capaz de produzir dominação cultural e 

perda de identidade. Pois a forma euroamericana de ver e viver foi popularizada, 

transformando-se em um discurso implícito que disseminou sua ideologia, internalizada 

pelo sujeito, que passou a reproduzi-la como sua. 
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Segundos os estudos de Jonathan Haynes, professor da University, New York 

University and the University  e pesquisador de Estudos Africanos, o continente africano 

foi marcado pela colonização europeia, que dividiu seu território de modo que não levou 

em consideração nenhum aspecto étnico ou religioso.Com o fim do interesse econômico, 

os conflitos latentes eclodiram nos diversos países artificialmente criados. Esse processo 

de dominação teve como uma das marcas preponderantes a atitude homogeneizadora não 

só do espaço, como das sociedades formadas nesses países. O contexto de independência 

em relação às antigas colônias começa a proporcionar outra perspectiva sobre suas 

histórias e uma busca por rever suas identidades nacionais.  

No caso da Nigéria, o cinema teve sua construção entremeada pela história e 

formação do país, pois para o novo governo, constituído entre as décadas de 1960 e 1970, 

os filmes televisivos acabavam servindo como propaganda política, e meio de 

“descolonização da mente”. De acordo com Natalia da Luz, em reportagem ao site Por 

dentro da África, o financiamento estatal para o setor cinematográfico decaiu com a crise 

econômica nos anos seguintes, mas a demanda por filmes locais só aumentou. Houve um 

crescimento no número de profissionais ligados a produção de filmes, que viam no setor 

uma oportunidade de mercado capaz de combater a crise. Assim, expandiu-se a produção 

cinematográfica no país, que buscava, com temáticas diversas, agradar ao maior público 

possível.  

As produções de Nollywood (como é chamada a indústria do cinema do país) são 

exemplos bem sucedidos de auto – representação, revelando a necessidade de restabelecer 

aspectos que foram afetados com o domínio europeu. Em uma filmografia inovadora, mas 

com foco mais na quantidade, com produção de aproximadamente 2600 títulos por ano, 

cerca de 50 por semana, segundo sites especializados (Afreaka; Pordentrodaáfrica); eles 

reinventaram as ferramentas do setor, seja no modo de produção, representação, ou na 

distribuição. Rodando seus filmes ao ar livre, por falta de estúdios, empregando mão de 

obra local e sofrendo com a constantes dificuldades, como a falta de eletricidade. Esse 

empreendimento surgiu em contraponto à necessidade de treinamento técnico e domínio 

de equipamentos caros, o objetivo que parece reger esses cineastas é contar histórias. 

 A vontade de se fazer “ver” pode ser sintetizada na fala da escritora Chimamanda, 

quando explica como a literatura canônica falha em refletir identidades múltiplas que 

fogem do modelo eurocêntrico branco. Texto lido durante sua apresentação no TED  
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(Technology, Entertainment, Design), conferência realizada nos Estados Unidos, que 

promove a troca de experiências e ideias entre personalidades de diferentes áreas. Em sua 

palestra “O perigo de uma história única”, ela compartilha o quanto é difícil se ver na 

maioria das histórias que têm espaço na sociedade. Ao escolher seu texto para representa-

lo no cinema, Bendele promove uma reelaboração um novo objeto artístico pleno, que 

não dialoga apenas com seu texto-fonte, mas também com sua época, com seu público, o 

repertório intelectual e artístico de seu realizador. 

Dessa forma, refletir o que o cinema emergente, à margem das grandes indústrias 

é capaz, pode revelar muito sobre as estruturas culturais pós-coloniais, identidades 

nacionais, os papéis sociais e discursos subjacentes. Como a obra em questão possui 

diversos planos, em um primeiro momento a análise proposta é de observação por meio 

de comparação entre o livro e o filme, avaliando uma sequência específica, que de algum 

modo condense aspectos relevantes entre os textos literário e fílmico, na temática já 

especificada. 

 

O livro 

O título do livro - Meio Sol Amarelo - é uma homenagem à bandeira de Biafra, 

estado situado à sudeste da Nigéria, que por um curto período (1967-1970) proclamou 

sua independência, entrando em guerra civil com o governo federal, que por interesse 

econômico nessa região petrolífera, buscou violentamente a retomada do território. Em 

meio a esse contexto, a história de Olanna, descendente de uma família da elite nigeriana, 

é contada por um narrador em terceira pessoa, onisciente, que intercala os capítulos sob 

três pontos de vista: o dela, de Richard (jornalista inglês que vive com Kainene, a irmã 

de Olanna), e Ugwu (rapaz da aldeia que trabalha na casa de Odenigbo, namorado da 

protagonista). 

A narrativa, construída pelo fio condutor da relação entre os personagens, 

consegue situar o leitor no cotidiano local, onde o espaço físico também funciona como 

delimitador social. O espaço exerce esse papel porque a história se passa em várias 

cidades, desde a capital até pequenas aldeias, nas quais se podem visualizar traços das 

diversas tribos, religiões e a influência que a cultura advinda da colonização inglesa 

deixou. Fugindo do avanço das tropas, eles vão deixando para trás não só o conforto, bens  
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materiais, como também valores e crenças pessoais, e todos acabam marcados por 

mudanças psicológicas mediante a violência. 

O livro, por ter a estrutura de capítulos desenvolvidos sob pontos de vista distintos, 

consegue situar o leitor em um lugar privilegiado, aquele que vê a história sobre diversos 

ângulos. No primeiro capítulo, o foco narrativo escolhido é de Ugwu. Sua tia informa-o 

que conseguiu uma boa casa para ele trabalhar, e faz observações sobre o futuro patrão 

do rapaz, “é um bom homem” [...], e desde que trabalhe direito, vai comer bem. (p. 11). 

Para eles, essa aparece como a grande oportunidade que ele terá para ter um bom trabalho, 

poder sair da realidade de pobreza em que vive, e se fizer tudo certo, galgar novos 

horizontes. 

Ugwu não acreditava que alguém, nem mesmo esse patrão com quem 
iria viver, comesse carne todo dia. Não contradisse a tia, porém, porque 
estava emocionado demais com a perspectiva, ocupado demais 
imaginando sua nova vida fora do povoado [...]. (p. 11) 

 No decorrer da narrativa, seu olhar observador, reflexivo e por vezes crítico, vai 

transformá-lo de subalterno em parte integrante da família, a ponto de a notícia de sua 

suposta morte abalar a todos. Ele testemunha os momentos cruciais da trama – sobretudo 

pelo recrutamento compulsório à guerra, que nos momentos finais formou seu “exército 

de meninos” -, além de desvendar, por meio da simplicidade com que vê as pessoas e o 

mundo, as estruturas mais profundas de todos a sua volta. 

Olanna figura como personagem feminina central, descrita sempre como de beleza 

estonteante e humor sensível. Ela demostra firmeza de caráter em não aceitar as investidas 

dos pais em usá-la como moeda de troca em negócios realizados entre eles e políticos 

influentes. Uma mulher recém formada em Sociologia na Inglaterra, que se torna 

professora universitária em Nsukka (pequena cidade que concentra um grande centro 

universitário da Nigéria), e decide viver com um ativista político, contradizendo os planos 

da família (casar com qualquer político influente). Em contraponto às demais mulheres 

de sua convivência, Olanna ocupa as várias posições possíveis do universo feminino: ora 

filha que se questiona constantemente sobre agradar ou não aos pais; ora como esposa, ao 

confrontar-se com uma sogra que representa a tradição supersticiosa de visão das aldeias,        
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quando resolve perdoar a traição de Odenigbo e ainda criar a filha gerada dessa relação; 

ora expressando o ligeiro desconforto causado pelo distanciamento da irmã Kainene.  

O terceiro ponto de vista é revelado pelo jornalista britânico Richard, que parte 

em aventura ao continente africano com a ambição de tornar-se escritor. Ele apaixona-se 

por Kainene, deixando sua antiga namorada inglesa, com a qual mantinha um 

relacionamento frio e superficial, para buscar na enigmática e pragmática irmã de Olanna, 

e viver uma paixão envolvente. Sua presença por vezes torna visível o incômodo que as 

feridas ainda abertas pela dominação europeia causaram no continente africano, seja 

através de alusões, ou até culminar em discussões sobre o assunto em várias passagens 

do livro. Mas seu interesse em descobrir mais sobre a cultura local, sua posição 

desconfortável com os horrores que presencia da guerra e a vontade em permanecer com 

a mulher que ama são inegáveis. 

A força da narrativa reside em transpor, através das experiências pessoais e 

conflitos vividos pelos personagens, as contradições latentes sobre as quais foi constituída 

a sociedade nigeriana, e como elas afetam a vida de cada um. Não há uma preocupação 

em reconstituir uma realidade política sobre os fatos, mesmo que a matéria seja histórica, 

mas daí fica mais pungente esse painel de guerra, no qual os indivíduos, recém-saídos de 

um contexto de dominação, ainda sobre o efeito da euforia causada pela independência, 

revivem novamente um cerceamento de liberdade. Principalmente o grupo da família de 

Olanna, por pertencer a etnia igbo, classe de comerciantes que com o golpe sofrerá 

ferrenha perseguição do grupo que tomou o poder no país. 

Quanto à temática da violência na literatura, abordagem que parece bastante 

representativa a esse estudo, Jaime Ginzburg, utilizando-se de conceitos de catástrofe de 

Hobsbawm e por Seligmann, faz um apanhado da história como trauma, centrando-se em 

momentos em que a mesma tomou-se de formas radicais de extermínio e seus impactos. 

Ele salienta: “de fato, não há como assimilar uma experiência como essa sem sofrer seu 

impacto, e ter abaladas as bases de nosso pensamento, tão dedicado à acomodação das 

coisas lógicas lineares” (1999, p.132).  
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Havia uma zona de conforto que fora quebrada, e as decisões que antes eram 

tomadas como respostas às circunstâncias triviais, por vezes egoístas e emocionais, agora 

perderam lugar para a luta pela sobrevivência. Não há mais espaço para os encontros no 

fim do dia para se discutir política, beber e proclamar uma revolução idealista. Instaura-

se uma sensação de novidade democrática no discurso da elite que passa a comandar o 

país. Pois o novo governo, anuncia na rádio: 

Garanto a todos os estrangeiros que seus direitos continuarão a ser 
respeitados. Prometemos a todos aqueles que cumprem as leis que 
estarão livres de todas as formas de opressão, livres da ineficiência 
geral, e livres para viver e lutar em todos os campos de emprenho 
humano. Nós prometemos que você nunca mais terá vergonha de ser 
nigeriano. (p.149) 

Mas na prática, é como propõe Santos quando argumenta que a realidade global 

contemporânea não se distingue da colonial pois “a tensão entre regulação e emancipação 

continua a existir com a tensão entre apropriação e violência, e de tal maneira que a 

universalidade da primeira tensão não é questionada pela existência da segunda”. (2010, 

p .30) 

O estabelecimento do conflito, no caso, a eclosão e instauração de uma   guerra 

civil, surge como elemento motriz para autoconhecimento, posicionamento e 

deslocamento de antigas estruturas sociais arraigadas, corporificadas nos discursos 

vigentes. Traz à tona ambiguidades e contradições formadoras de uma sociedade 

heterogênea e complexa. Todos os personagens são levados a tomadas de 

autoconsciência, a repensar valores que não se sustentam mais nessa nova realidade de 

caos, absurdo e restrições que a violência crescente vai impondo a todos. Desse modo, o 

livro deixa de ser um simples relato pois apresenta um problema que implica 

transformação no percurso narrativo, passando ao nível de testemunho. 

O filme 

O filme mantém praticamente o mesmo enredo do livro, mostrando de modo linear 

os acontecimentos, transpondo inclusive diálogos completos dos personagens. A cena 

inicial localiza a história no tempo e espaço, por meio da legenda “Lagos- Nigéria 

Ocidental”, [...] “1º de outubro de 1960”, enquanto ao fundo ocorre uma grande festa,  
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com fogos e euforia por toda a cidade. A história começa sendo contada pela cena do 

jantar na casa da família das duas irmãs, com a presença do ministro das finanças. A 

mobília luxuosa, as joias usadas por elas, e a intimidade com um membro de alto escalão 

político já apresentam a confortável posição social que eles ocupam. 

A supressão do primeiro capítulo do livro, que traz o mundo visto pelos olhos de 

Ugwu, assim como as escolhas inicias com a localização no tempo e espaço, revelam 

como a história será contada. “Quem narra escolhe o momento em que uma informação 

é dada e por meio de que canal isso é feito” (XAVIER p.64). A opção do diretor em não 

adotar a divisão em três focos narrativos, fundamental no livro, tira dos sujeitos a 

possibilidade de mostrarem seu ponto de vista, apontando que a perspectiva adotada será 

de focar nos acontecimentos. Não se deve esquecer que: 

 

A adaptação cinematográfica de um romance faz essas transformações 
de acordo com os protocolos de um meio distinto, absorvendo e 
alterando os gêneros disponíveis e intertextos através do prisma dos 
discursos e ideologias em voga, e pela mediação de uma série de filtros: 
estilo de estúdio, moda ideológica, constrições políticas e econômicas, 
predileções autorais, estrelas carismáticas, valores culturais e assim por 
diante. Uma adaptação consiste em uma leitura do romance e a escrita 

de um filme. (STAM, 2006, p.50,) 

 

As próximas sequências do filme, de um modo bastante objetivo, fazem um 

apanhado que condensam os acontecimentos e ações dos personagens do momento da 

independência até o primeiro golpe militar. Nesse período Olanna muda-se para a casa de 

Odenigbo, Kainene conhece e também passa a viver com Richard, quando ocorre um 

segundo golpe. Assim inicia um segundo momento, no qual as passagens de tempo 

abruptas, sequências rápidas privilegiarão a tensão vivida pelos personagens, assim como 

darão destaque aos fatos, gerando uma atmosfera de quase indiferença em relação às 

emoções, sem deixar de criar a empatia necessária aos eventos. 

Ao longo do filme os artifícios utilizados na direção vão contribuindo para compor 

o ambiente. São imagens documentais, mapas e rotas com um traçado sobreposto às 

cenas, dando uma ideia de escala dos territórios, além de transmissões de rádio que 

transpõem o espectador para a verdade dos momentos vivenciados no mundo diegético. 

Estratégias que evocam àquele período, e colocam as inquietações do dia a dia da guerra 

em ação. Embora poucas cenas de violência sejam introduzidas na película, elas são  
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crucias, demonstrando como a história, definida como a sucessão de acontecimentos, 

dirige as ações da vida das personagens. Mesmo que elas pareçam retomar seus destinos 

ou tenham tomadas de consciência de suas condições, o que move suas vidas não depende 

de suas vontades. 

Sequência analisada 

A fim de exemplificar como funcionam os elementos descritos ao longo do artigo, 

foi escolhida a sequência do casamento de Olanna e Odenigbo. A vida amorosa dos dois 

é marcada por uma relação apaixonada, mas com uma atitude pouco convencional por 

parte dela, que reluta em casar, visto que estão em uma sociedade patriarcal, com traços 

da cultura tribal, e durante a década de 1960. Além de ter a sogra como inimiga, a tratando 

como “bruxa” que enfeitiçou seu filho, por ser uma mulher instruída e de temperamento 

independente frente a seu código de valores. Outro percalço sofrido por eles seria uma 

traição por parte dele, que resulta em uma filha, a qual ela decide criar com ele. 

Permanecendo juntos, já instaurada a guerra, decidem casar-se, em um misto de 

cumplicidade e receio do futuro incerto. 

No livro, o capítulo que trata deste momento, é perpassado pela perspectiva de 

Ugwu. Eles já haviam sido obrigados a deixar sua casa, estando na cidade natal do patrão, 

e, devido ao avanço das tropas partiriam em breve novamente. Antecipam a partida para 

o dia seguinte, e há uma atmosfera de seriedade entre o casal. “Ugwu se perguntou se o 

Patrão se comportava assim porque não queria aceitar o fato de que sua cidade natal estava 

prestes a cair, ou se era porque Olanna não estava falando com ele” (p.228).Há silêncio, 

expressões tensas que esse narrador, com sua presença, consegue mostrar. Eles partem, a 

mãe de Odenigbo decide não ir, para contrariedade do filho, que apesar disso, não a 

impede de ficar. A narrativa prossegue com a verdadeira inconformidade do rapaz com a 

nova casa em que vão viver, mas principalmente com seu assombro diante da apatia que 

seus patrões demonstravam em relação a tudo, como se já não fizesse diferença estarem 

em tal local: “uma casa com teto de sapê, paredes sem pintura e rachadas” (p.231); com 

ápice em uma latrina que não passava de um buraco no chão. Quando informado que o 

casamento seria realizado ali, “O choque foi grande para Ugwu”. ( p. 232). Toda essa 

força subjetiva é retirada do filme. Talvez se queira mostrar apenas a incapacidade geral 

que se instalou em todos, de não perceber e nem assimilar a nova condição da realidade. 
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Ginsburg, em seu artigo, buscando ainda compreender como pensar na violência 

sem banalização ou simples reprodução de modelos autoritários, conclui que é 

imprescindível a preservação dos valores civilizatórios e humanizadores, mantendo a 

perspectiva que de alguma forma desnude o excesso, ou seja: 

 

A perplexidade frequentemente melancólica, nos assegura a 
possibilidade de pensar um mundo em que a subjetividade está abalada 
e oprimida em uma perspectiva que formule a possibilidade da 
transformação da realidade, e não da consolidação da opressão. (1999, 
p.132) 

 

Na primeira cena da sequência, Olanna está sentada em frente a um espelho, com 

expressão entre nervosa e inerte, Ugwu está com ela; enquanto suas poucas falas são para 

reclamar da costura do vestido, relembrar a ausência da irmã na cerimônia, certificar que 

a filha não sujará o vestido, e recusar as flores de plástico para entrar na igreja. A próxima 

cena mostrará o casal em meio a pequena rua da vila onde vivem, com todos fazendo 

festa, logo após aparecem já dentro da sala, eles dançam, e um dos convidados muda para 

a música “Salve Biafra, a Terra da liberdade”. Todos sorriem e brindam. No momento de 

cortarem o bolo, são interrompidos por uma explosão; é o início de um ataque aéreo, 

todos correm, e eles presenciam a morte do amigo, finalizando com Odenigbo em 

primeiro plano, com olhar de incredulidade. 

Diante de si, refletida no espelho, sua imagem parece esvaziada de grandes 

expectativas. A guerra tirou Olanna a perspectiva de sonhar com seu casamento, mas 

dispensar as flores de plástico, parece ter sido a maneira de manter viva sua autonomia. 

A retirada das impressões de Ugwu colaboram na constituição de desesperança na 

recriação da cena no filme, pois, sem seu olhar reflexivo, permanece o esgotamento da 

pouca fé que eles ainda depositavam, com sonho de uma nova vida sob o a bandeira de 

Biafra. A vida do amigo, extinta diante de seus olhos, que os deixam sem palavras, 

sintetiza tal sentimento. 

A próxima sequência mostra Olanna e Ugwu dando aula a algumas crianças, com 

um pequeno quadro negro improvisado, em meio à mata, expressando que o dia a dia tem 

sido cada dia mais escasso em recursos. Fica-se sabendo do assassinato violento da mãe 

de Odenigbo e a dor diante da impossibilidade de enterrá-la. Eles ainda serão forçados 

novamente a sair de onde estão, tendo que contar com a ajuda de Kainene para terem um 

lugar onde morar. O desfecho da guerra está próximo, em cenas reais da British   
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Movietone News, o general que dirigiu a secessão de Biafra, declara estar pedindo asilo 

político.  A película ainda introduz mais um recorte de cenas reais, dos refugiados 

voltando a seus lares, ou o que restou deles. Assim também a vida da família de Olanna 

não será mais a mesma, condensadas todas as perdas na ausência de informações sobre a 

irmã, que desaparece dias antes do fim do conflito. 

 

Considerações finais 

O estudo aponta que o paradoxo da vida pós- colonial constitui elemento central 

na constituição da voz enunciativa, que, no texto pode ser sentido pelo modo como as 

personagens constroem seu discurso particular. A escolha da narrativa sob três pontos de 

vista de personagens interligados pela complexidade das relações interpessoais, mas 

separados pelas posições sociais que ocupam, explicita como a imposição imperialista 

culminou no desenvolvimento, assim como na legitimação de vozes sociais pelo olhar do 

colonizador, constituindo um espaço de exclusão naturalizado nos sujeitos que ali vivem.   

Certamente há dor, desespero, mas à medida que o leitor acompanha a diáspora da família, 

também convive com a sensação de acomodação do trauma, e perplexidade inicial torna-

se melancolia. 

 A tentativa de emancipação do território igbo, com a criação de um estado 

independente, surge em resposta à violência motivada pelo ressentimento dos demais 

grupos. Ao eclodir, demonstram muito mais a intolerância às diferenças, que ficavam 

contidas pela falsa ideia de unidade do governo colonizador, esse sim, o verdadeiro 

dominador. Manter um ar objetivo, aparentemente sem intervenção na direção do olhar, 

deixa transparecer o quanto esse sujeito, mesmo que em lampejos de luta para deixar de 

ser subjugado, permanece sem força, sendo arrastado pela força dos acontecimentos, em 

especial, os de tamanha significação a perseguição e a imposição da força descomunal 

das armas.   

Nos movimentos de câmera e sequências rápidas, que reconstroem a tensão social 

crescente, ou ao introduzir as reais transmissões televisivas e de rádio sobre a guerra civil 

nigeriana, o espectador é forçado a tomar consciência da extensão do massacre, da tensão 

vivida, dos expedientes manipuladores utilizados pelos dois governos. É possível, 

também, vislumbrar a indiferença das políticas externas dos demais países, assim como a    
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complexa realidade de um estado não reconhecido pelo mundo, mas que ainda assim 

existe.  

Pegar toda a complexidade de uma pessoa e de seu contexto e reduzi-los a um só 

aspecto é o que Chimamanda chama de o perigo da história única. Por décadas diversas 

culturas têm sido conhecidas pelo olhar do outro, que construiu estereótipos, e retirou por 

meio da dominação a oportunidade de mostrarem quem são. Nesse processo de 

silenciamento, decorre a criação de uma condição melancólica, que segundo Ginzburg 

“resulta da experiência dolorosa de perda, cujos limites, no campo coletivo, são inexatos 

e indeterminados” (1999, p.133). À vista disso, pode-se dizer que a violência das obras 

em questão, não resulta do tratamento da matéria histórica como depoimento de guerra, 

decorre muito mais da análise diante da percepção da realidade imperativa e traumática 

ao longo de uma história de dominação, no “mundo real” e diegético. 
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