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Resumo: O presente trabalho visa analisar o cotidiano dos povos Ibos da aldeia de Umuófia a 

partir do romance “O Mundo se Despedaça” de Chinua Achebe. Em uma narrativa permeada de 

significados o autor descreve a história de Okonkwo e seu encontro com o homem branco, 

discutindo as alterações cotidianas provocados na cultura dos Ibos a partir do contato com o 

europeu. A pesquisa justifica-se pelo caráter de complexidade que caracteriza o cotidiano dos 

Ibos, dessa forma, a análise objetiva-se em avaliar as principais ações desses sujeitos, desde as 

relações familiares até a manutenção das tradições. A partir da investigação notou-se que os 

povos Ibos estavam imersos numa estilo de vida muito particular o que explica o grande choque 

com a cultura do colonizador.  
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Introdução 

As mudanças de paradigmas possibilitaram o estudo dos micro temas, dessa forma, o cotidiano 

deixou de ser algo vago e tornou-se um campo de estudo muito explorado pelos pesquisadores. 

É nessa perspectiva que está inserida o estudo do cotidiano dos povos Ibos. 

O estudo do cotidiano nos possibilita entender a vida dos africanos antes da colonização visto 

que, à medida que o autor esmiúça o dia-a-dia desses povos ele constrói uma narrativa literária 

de caráter histórico que nos permite entender a complexidade em que esses sujeitos estavam 

organizados. Assim, a vida dos Ibos era caracterizada por uma diversidade de tradições, desde 

as festas na aldeia ao diálogo familiar. Além disso, o ritmo de vida desses povos era marcado 
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por uma realidade muito diferente do estilo de vida de outras sociedades. No entanto, é a partir 

do estudo do cotidiano que notamos as alterações da cultura de um povo. Em “o Mundo se 

Despedaça”, o autor trás argumentos que caracteriza essas alterações.  

A pesquisa está centrada em colher informações que nos ajuda a compreender o cotidiano dos 

Ibos, tais como, costumes relacionados à alimentação, vestimenta, divisão de tarefas, prática do 

diálogo, etc. 

Metodologia 

Para a realização da pesquisa foi necessário uma leitura do livro seguida da coleta de dados 

referente ao tema “Cotidiano”. A seleção dos dados foi facilitada a partir da leitura de autores 

que fazem abordagem da temática em questão, a citar Agnes Heller (1992) e Maria Odila Dias 

(1998).  

Resultado e discussão 

Longe de ser algo corriqueiro, a pesquisa revelou o quanto o cotidiano dos povos Ibos era 

complexo, assim, as relações diárias eram marcadas por crenças ligadas a valores ancestrais que 

interferia na rotina desses povos. A partir de uma leitura minuciosa usando-se das abordagens 

de DIAS (1998), notou-se que o cotidiano dos ibos configura-se como um terreno fértil para 

estudar a história daquele povo. 

Dentre as informações colhidas merece destaque a intensa divisão de tarefas entre os diferentes 

membros da família, por exemplo, “sentado numa pele de bode Okonkwo começava a comer a 

refeição que lhe mandara a primeira mulher”. (p. 64). A partir do excerto, nota-se que o 

comportamento das pessoas estava relacionado com as tradições que regia a aldeia, além de 

representar a prática da poligamia nessas sociedades. 

 Além dessas informações, Chinua Achebe desenvolveu uma narrativa enfocando outros 

aspectos da vida cotidiana. “Durante a época do plantio, Okonkwo trabalhava todos os dias nos 

roçados...” (p.33). A frase denota que os roçados seria um terreno para a prática da agricultura e 

que na maior parte do tempo Okonkwo estava trabalhando na roça.  

A alimentação na aldeia era marcada por pratos típicos, sendo que o inhame era a base 

alimentar; no quesito vestimenta, os Ibos vestiam de maneira simples, exaltando traços de seus 

corpos e muitas vezes, pintava-se em épocas de festas.   

Outra informação importante sobre a vida em Umuófia estava relacionada com a prática do 

diálogo. Por isso, a prática da conversação entre os personagens foi muito explorada na 

narrativa, além disso, caracteriza o respeito com a tradição e os ensinamentos dos mais velhos. 

Outro ponto interessante é que nas sociedades africanas a palavra falada tem muito peso, em 

alguns casos ela representa mais que a palavra escrita, esse fato representa a importância da 

oralidade para a perpetuação da história desses povos. 

 Segundo Agnes Heller (1992) o cotidiano é um espaço marcado por comportamentos 

heterogêneos. A partir disso, percebe-se que a história dos povos Ibos acontecia a partir de seu 

cotidiano. O comportamento dos povos da aldeia era marcado por tarefas determinadas para 

cada hora do dia; a citar, as obrigações rotineiras de cada uma das mulheres de Okonkwo. 



 Algumas passagens do cotidiano desses povos foram mais destacadas, o habitual dos povos de 

Umuófia era marcado por muitas manifestações culturais, os Ibos tinham como prática religiosa 

o culto as ancestrais e incorporavam espíritos da natureza.  

A partir desse estudo, percebe-se que o modo de viver dos Ibos representa muitas das 

sociedades africanas, além disso, as mudanças sofridas pela população de Umuófia têm 

características parecidas com o choque cultural que muitas sociedades da África enfrentaram 

com o colonialismo.  

Conclusão 

Portanto, a narrativa contada a partir da visão do africano nos mostra a riqueza cultural desses 

povos, e de como são ricos os modos de viver desses indivíduos. Essa forma de escrever ajuda a 

superar a visão de que os africanos não possuía história, contribuindo para superar estereótipos 

relacionados coma forma de contar a história dos africanos. 
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