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PREFÁCIO:  
Adichie e a nova diáspora africana

Ler e estudar criticamente a obra da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi 

Adichie, cujas narrativas vêm sendo traduzidas para o português e publicadas pela 

Companhia das Letras, é o que se propôs a fazer Cláudio Braga neste volume. 

A literatura movente de Chimamanda Adichie é o resultado de mais de uma década 

debruçando-se sobre os caminhos das literaturas de grupos minoritários, sobre as 

obras de escritores que enxergam sua experiência a partir de uma mirada estrábica, 

olhando simultaneamente para o presente e o passado, para fora e para dentro, para si 

e para o outro. Há anos a pesquisa do autor situa-se no âmbito da produção literária 

de comunidades diaspóricas; os trabalhos que vêm publicando e apresentando em 

eventos científicos são fortemente caracterizados pela interdisciplinaridade e pelo 

comparativismo literário, e têm lastro em conceitos como etnicidade, hibridismo, 

pós-colonialidade e globalização.

No livro em tela, Cláudio faz a necessária distinção entre diáspora e globa-

lização, mas aponta também em que sentido esses conceitos se aproximam e se 

assemelham, principalmente no que tange o fluxo transnacional dos tempos atuais. 

Como afirma o autor, a intensificação do fluxo migratório nas últimas décadas, oca-

sionada pelo desenvolvimento tecnológico e por avanços nos meios de transporte, 

está também inextricavelmente ligada à independência de ex-colônias. As diásporas 
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de séculos passados são vistas como elemento desencadeador das novas diásporas 

que caracterizam o fim do século XX e início do século XXI em direção aos anti-

gos centros hegemônicos, deslocamento que funciona como um palimpsesto que 

impõe a revisão da história.

Alinhadas à condição pós-colonial, as novas diásporas africanas, de que Adichie 

faz parte, produzem obras literárias que sublinham a alteridade como problemática 

complexa e inegável no cenário global. A representação da bastardia do negro 

africano nos Estados Unidos é mais que escolha temática, manifestando-se estrate-

gicamente por meio da polifonia e da metaficção. Mais ainda, em Americanah, por 

exemplo, Adichie vai além dos Estados Unidos para falar da diáspora africana na 

Inglaterra e da emigração na Nigéria. Em suas narrativas, o cabelo da mulher negra 

e por vezes o uso da língua inglesa se tornam emblemas de uma identidade racial 

gendrada, em que protagonistas almejam lograr empoderamento. Seus personagens 

vivenciam frustração, preconceito e solidão; são personagens que resistem, mas 

que por vezes se rendem.

Diante do tom questionador, mas ao mesmo tempo esperançoso de Adichie, 

cabe a nós fazermos o esforço de ouvir a crítica contundente que ecoa nos enredos 

de suas obras e refletir sobre ela de maneira que nos tornemos agentes na pro-

moção de laços de solidariedade tão raros e tão caros ao mundo contemporâneo. 

Diferentemente de uma parábola, que se oferece ao arbítrio da fortuna podendo 

ser compreendida ou não, a obra de Adichie conduz o leitor a fazer o exercício de 

trazer para si a mensagem que a princípio parece dirigir-se a outrem. Com efeito, 

nos capítulos que seguem, ao privilegiar a investigação da lacuna entre diferentes 

segmentos da sociedade representada nas narrativas de Adichie, Cláudio chama a 

atenção para a fragilidade das relações humanas em tempos modernos.

Migrar é um ato tão antigo quanto a humanidade; a migração continuará a ocor-

rer. A mobilidade intensa dos “novos nômades”, nos termos de Eva Hoffman, marca 

da contemporaneidade, é um caminho sem volta. Pois que o leitor de Adichie e do 

presente volume também empreenda seu próprio deslocamento, sinta o incômodo 
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“no seu pescoço”, como a protagonista do conto homônimo, o incômodo capaz 

de tirar as coisas de seu lugar, desestabilizar binarismos, e promover mudanças de 

que com urgência precisam as sociedades.
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