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CAPÍTULO 1. 

Primeiras palavras

1. Um pouco sobre a origem da pesquisa

A inspiração para esta obra veio de uma inquietude que me caracteriza, ligada 

a uma noção tão antiga quanto o próprio homem: a sobrevivência depende da 

mobilidade. Sempre acreditei, por razões que julgava particulares, que liberdade 

e aprendizagem caminham com o direito e o desejo humano de ir e vir. É como se 

minha intuição conhecesse e aquiescesse, desde sempre, à célebre frase atribuída 

à fi lósofa polaco-alemã Rosa Luxemburgo: “Quem não se movimenta, não sente 

as correntes que o prendem” (LUXEMBURGO, 1986, p. 66). Assim, minha his-

tória de vida envolveu experiências de vários deslocamentos: pequenas ou longas 

viagens, um intercâmbio, algumas mudanças de endereço e temporadas no exterior 

para investigações acadêmicas. 

Busquei as razões para essa tendência ao deslocamento, que não são somente 

minhas, refl etindo sobre seu caráter coletivo-familiar, regional e, mais amplamente, 

humano. Comecei por rever a história de meus pais, que se mudaram do interior 

de Minas Gerais para a capital Belo Horizonte, onde nasci, em busca de melhores 

oportunidades para si e para os fi lhos. Aprendi que essa experiência de movimento 

foi recorrente nos anos da segunda metade do século XX: como meus pais, milhares 

de outros mineiros fi zeram o mesmo trajeto. No tocante ao caráter regional, aprendi 
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que meu estado de origem se destaca de maneira curiosa no Censo demográfico 

2010: nupcialidade, fecundidade e migração, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o que elucida um pouco mais minha inquietude. Nessa publicação 

oficial, os pesquisadores apresentaram variadas estatísticas sobre o quesito migração, 

dentro do território nacional e também para fora. Minas Gerais foi identificado como 

o estado brasileiro com maior percentual de indivíduos que se deslocaram de seus 

municípios de nascimento para tentar a vida em outras unidades federativas. Algu-

mas reportagens da época repercutiram os resultados de maneira curiosa: “Minas 

é o estado com maior percentual de emigração do país”, lia-se no jornal Estado de 

Minas, em texto publicado em 17 de outubro de 2012. No mesmo dia, o site de notí-

cias R7 MG estampou a manchete: “Mineiros são campeões em migração no Brasil”. 

Em ambos os textos, os jornalistas utilizaram expressões como “população desenrai-

zada”, “mineiros forasteiros” e “nômades”, como se lê no texto de Márcia Costanti: 

“os nascidos em Minas Gerais figuram no topo da lista de nômades, com 3,6 milhões 

das pessoas morando em outros estados, número que representa aproximadamente 

13% de sua população total”. (COSTANTI, 2012, p. 1). Há mineiros em todo lugar, 

sobretudo no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiás e no Distrito Federal. 

No quesito emigração internacional, os mineiros também se destacam nos 

números do IBGE, figurando em segundo lugar, um pouco atrás dos paulistas. 

Estão em mais de uma centena de países, principalmente Estados Unidos, Portugal, 

Espanha, Itália e Inglaterra. Sim, nós, mineiros, temos mais que uma tendência ao 

deslocamento: somos de fato emigrantes, tanto nacional quanto internacionalmente. 

Os conhecidos agrupamentos de mineiros na região de Boston e em Londres pode-

riam ser, de forma correta, estudados como comunidades de uma “diáspora mineira”. 

Minha inquietude, portanto, estaria, ainda que em parte, explicada tanto pela 

tradição familiar quanto pelo local de nascimento, o que me faz semelhante a milhões 

de outros mineiros. Explicações, vale dizer, nem sempre diminuem a inquietude, mas 

auxiliam a lidar com ela. Recordo-me que na adolescência, a vazão para tal sentimento 

era encontrada na leitura literária, nos estudos de outras geografias e culturas e nos 
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estudos de língua estrangeira, em especial o inglês. Tais atividades me enlevavam. 

Na fase adulta, duas experiências ajudaram muito: uma oportunidade de intercâmbio 

nos Estados Unidos e, posteriormente, os estudos e pesquisas em literatura no curso 

de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Tais estudos se conso-

lidaram a partir de teorias de mobilidade humana como opções interpretativas, que 

constituíam o campo que mais me atraía. Trabalhei teorias e conceitos como imigra-

ção, justaposição e interconectividade, o global, o local e o nacional, globalização, e, 

acima de tudo, diáspora. A partir desta última, desdobramentos levaram a indagações 

sobre etnicidade, Estado-nação, comunidades imaginadas, culturas nacionais, raça e 

entre-lugar, identidade cultural e hibridismo, o sujeito e seu posicionamento, dentre 

outros. O foco, a motivação e a aplicação de tudo isso era, evidentemente, a literatura.

De 2010 para cá, o aprendizado que a teoria da diáspora me possibilitou foi 

ampliado, proporcionando às minhas aulas e pesquisas novo fôlego, quando conheci 

obras como Mobilities, de John Urry (2011), e On the move: mobility in the modern 

Western world, de Tim Cresswell (2006). Esses autores confirmaram, de maneira 

contundente e criativa, a certeza de que a tendência ao deslocamento possui um 

caráter que vai além de experiências individuais isoladas, pertencendo à própria 

condição humana. Urry inicia Mobilities com números impressionantes: a estimativa 

para a presente década é a de que um bilhão de pessoas viajem internacionalmente, 

de maneira legal, comparados com 25 milhões que o fizeram em 1950! (URRY, 

2011, p. 3). O sociólogo aborda os vários “mundos em movimento”, oferece dire-

cionamentos metodológicos para uma nova sociologia, com foco na mobilidade 

de pessoas, objetos, informações, imagens e ideias. A mobilidade constitui, para 

Urry, o novo paradigma para que as ciências sociais possam entender os fenômenos 

sociais atuais. Esse paradigma é descrito em 12 aspectos, no capítulo 3 de Mobili-

ties. Alguns exemplos são: as relações sociais vistas como entidades em circulação; 

os processos interdependentes de mobilidades corpóreas, físicas, imaginativas, 

virtuais e de comunicação; os fatos da distância, como o cruzamento de fronteiras 

e a soberania dos Estados; e o conhecimento técnico necessário às mobilidades. 
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Para Urry, mobilidades pressupõem sistemas identificáveis, já que se repetem e 

são relativamente previsíveis. Sua obra Mobilities exemplifica e problematiza esses 

sistemas: o caminhar, os meios de transporte terrestres e aéreos, as comunicações, 

as redes e o papel da imaginação e da dimensão virtual na mobilidade contemporâ-

nea. Suas consequências, como alterações no self, estranhamentos e desigualdade 

social também são abordadas: “Esses sistemas de mobilidade têm o efeito de pro-

duzir desigualdades substanciais entre lugares e entre pessoas em termos de sua 

localização e acesso a esses sistemas de mobilidade” (URRY,2011, p. 51, tradução 

minha).1 Quanto mais rica a sociedade, maior será a cadeia de sistemas de mobili-

dade e maiores serão as interposições complexas entres tais sistemas. Em suma, o 

livro de Urry nos deixa com a sensação de que não se pode mais analisar a vida e 

o mundo desconsiderando os processos de mobilidade em sua vastidão. 

Tim Cresswell (2006), em On the move, faz uso do termo ubiquidade para 

designar a condição atual da mobilidade, tanto na vida quanto na investigação 

acadêmica: “Dos primeiros chutes de um bebê recém-nascido até as viagens de 

executivos internacionais, a mobilidade está em todo lugar” (CRESSWELL, 2006, 

p. 1, tradução minha),2 inicia o autor. Essa publicação nos brinda com a análise de 

episódios históricos ligados à noção de mobilidade e sobre como ela é expandida 

ao longo da Era Moderna. Cresswell discute o acesso aos automóveis, as viagens 

aéreas e a internet. Analisa, ainda, a mobilidade no lar e no trabalho, sua rela-

ção com direitos e cidadania, especialmente nos Estados Unidos, e a imigração. 

Reflete sobre como tais conquistas trazem a noção de que mobilidade é progresso, 

liberdade e oportunidade, mas também problematiza esse pressuposto, ao trazer 

para o debate as práticas de controle e de restrição da mobilidade observadas no 

mundo moderno. 

1 “These mobility-systems have the effect of producing substantial inequalities between places and 
between people in terms of their location and access to these mobility-systems.”

2 “From the first kicks of a newborn baby to the travels of international business people, mobility 
is everywhere.”
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O capítulo 2, “The metaphysics of fixity and flow”, merece especial atenção. 

Nele, Cresswell discorre sobre como a imaginação geográfica, que prevalece no 

mundo ocidental, enseja uma metafísica subliminar que alicerça o pensamento e a 

ação. Não seria ao acaso que, no meio acadêmico atual, palavras associadas à mobi-

lidade tragam conotações positivas, indicando fluidez, dinamismo: o que está em 

movimento tende a ser concebido como progressista, estimulante e contemporâneo. 

Por outro lado, aquilo que está enraizado, baseado em fundações, estático e delimitado, 

é visto como reacionário e nebuloso, parte do passado. A premissa de Cresswell é a de 

que a mobilidade e seus sentidos permeiam a cultura moderna e a sociedade ocidental, 

necessitando ser articulada a partir de duas categorias: a metafísica “sedentarista”3 e 

a metafísica nômade, cada uma com seu entendimento próprio acerca da mobilidade 

e da imobilidade. Na metafísica “sedentarista”, o mundo é apreendido pelas lentes do 

lugar, do enraizamento, da ordem espacial e do pertencimento. A mobilidade, nessa 

formulação, é vista com suspeita, tanto moral quanto ideologicamente, um subproduto 

de um mundo estável. É uma ameaça, uma desordem do sistema e, portanto, algo a ser 

controlado. A partir dessa definição, pondera-se, por exemplo, como o Estado-nação, 

desde que foi formado, procura controlar e conter povos que se movimentam. Aquele 

que vem de fora, como o caixeiro viajante, o cigano e o judeu, tende a ser visto com 

suspeita e necessita ser disciplinado. 

Cresswell não deixa de creditar a expressão metafísica “sedentarista” à antro-

póloga Liisa Malkki, para quem as identidades enraizadas no “solo do lar” são 

profundamente metafísicas. Tais concepções identitárias produzem formas de 

pensar também fixas, que, explicam, por exemplo, a obsessão humana em dividir 

e cercar territórios como nações, países ou lugares em geral. Ao territorializar as 

identidades, essa forma de pensar passa a tratar a mobilidade e o deslocamento 

3 Opto por traduzir a expressão sedentarist metaphysics como metafísica “sedentarista”, destacando 
o segundo termo entre aspas, a fim de enfatizar que não se trata de um adjetivo dicionarizado em 
língua portuguesa e que escolho manter com o sufixo equivalente, já que traduzir como metafísica 
“sedentária” não abarcaria os mesmos significados que o termo traz em língua inglesa.
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como patológicos. O sujeito deslocado, portanto, ameaça a moral e o poder cons-

tituído, pois não teria os laços éticos que caracterizam a cidadania. 

Assim como a antropologia, a geografia também não escapa da metafísica 

“sedentarista”. Cresswell avalia que, mesmo nesse campo, a mobilidade tende a 

ser relegada a segundo plano e, mais ainda, é vista como uma disfunção, pois há 

uma supervalorização do lugar. Os geógrafos humanistas frequentemente definem 

geografia como o estudo da “terra como o lar do homem”. Lugar, lar, e raízes são 

descritos como necessidades humanas basilares. Portanto, a geografia é marcada 

pela metafísica do sedentarismo, pois acaba marginalizando a mobilidade onto-

lógica, epistemológica e normativamente. 

Além da antropologia e da geografia, Cresswell discorre sobre a relação do 

sedentarismo com a cultura de maneira geral. Para demonstrar como a metafísica 

do sedentarismo perpassa o pensamento moderno, Cresswell examina o uso de 

metáforas de mobilidade no trabalho de T.S. Eliot e Raymond Williams. No texto 

Towards the definition of culture, Eliot afirma que a cultura deve ser preservada, 

mantida dentro de uma hierarquia de classe e associada ao lugar e à região. Sem 

estabilidade, o caos e a anarquia prevalecem. A universalização da educação 

também ameaça a cultura, na opinião de Eliot, pois “em nossa corrida precipi-

tada para educar todo mundo, estamos descendo nossos padrões, [...] destruindo 

nossos edifícios antigos para preparar o terreno sobre o qual nômades bárbaros 

do futuro vão acampar em caravanas mecanizadas” (ELIOT apud CRESSWELL, 

2006, p. 32, tradução minha).4 “Nômades bárbaros” em “caravanas mecanizadas” 

constituem metáforas pejorativas para a mobilidade, em contraste aos “edifícios 

antigos”, que representam certezas estáveis e enraizadas. Cresswell expõe o con-

servadorismo e o tradicionalismo que caracterizam os posicionamentos de Eliot, 

conforme já se aventou.

4 “…in our headlong rush to educate everybody, we are lowering our standards, […] destroying 
our ancient edifices to make ready the ground upon which the barbarian nomads of the future will 
encamp in mechanised caravans.”
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De modo curioso, no trabalho de Raymond Williams, a metafísica do sedenta-

rismo reaparece, apesar de seu posicionamento ideologicamente oposto ao de Eliot. 

Williams, mesmo tendo advogado por uma visão mais inclusiva e progressista de 

cultura, escreveu um artigo sobre uma greve de mineiros na Inglaterra, afirmando 

que há um novo capitalismo nômade que explora lugares e pessoas reais e depois 

se retira. Seus porta-vozes seriam “nômades de plástico”, não humanos, deixando, 

nas sombras de suas operações, homens e mulheres reais em vilas de mineração 

abandonadas. Williams afirma que essas pessoas das vilas não precisam se preo-

cupar, pois os nômades de plástico se vão e eles ficam para recriar nova ordem 

econômica, mais enraizada na particularidade do lugar. 

O objetivo de Cresswell é demonstrar que a metafísica “sedentarista” não é uma 

questão ideológica. Enquanto os nômades, para o conservador Eliot, representam 

a intimidação da cultura de massa, para Williams eles são os representantes do 

capitalismo industrial do século XX, aproveitadores que circulam pelo planeta usur-

pando o que podem. Assim, mesmo com diferenças ideológicas, Eliot e Williams 

estão juntos em relação à visão positiva de enraizamento e no uso de metáforas 

que sugerem a mobilidade como ameaça. 

Em oposição à noção de uma metafísica “sedentarista”, Cresswell desenvolve 

a ideia da metafísica nômade. A metafísica nômade coloca a mobilidade em des-

taque, descartando noções de apego ao lugar, priorizando os fluxos, a fluidez e o 

dinamismo. O lugar seria algo preso ao passado, dando a ideia de confinamento e 

na maioria das vezes sendo considerado reacionário. Vale ressaltar que tal carac-

terização positiva da mobilidade como progresso, liberdade e mudança ocorre 

paralelamente à metafísica “sedentarista”, tendo também sido denominada de pen-

samento nômade nas teorias sociais, culturais e na arquitetura, segundo o autor. 

Para exemplificar a ascensão do pensamento nômade em diferentes áreas, 

Cresswell discorre sobre como a sociologia passa por uma reformulação para não 

perder de vista a crescente mobilidade no mundo contemporâneo, que tem modifi-

cado seu principal objeto de estudo: a sociedade. Assim, sociólogos têm explorado 

miolo_-_literatura-movente-chimamanda_-_v5.indd   19 01/10/2019   07:59:11



20

A literatura movente de Chimamanda Adichie

a mobilidade em detrimento da estagnação da estrutura e da ordem social. James 

Clifford e Marc Augé relatam a mesma transformação na antropologia. Antropó-

logos contemporâneos usam o termo travel para indagar culturas e identidades, 

repensando as origens da cultura na agricultura e, portanto, na ideia do enraiza-

mento. O foco vai de culturas fixas e amarradas para o estudo das rota e percursos, 

enfatizando como identidades são produzidas na mobilidade. Assim, a pesquisa 

antropológica hoje substitui a visão de uma sociedade ancorada e presa ao solo 

em razão do estudo de não lugares, como rodovias, aeroportos e supermercados. 

Tais espaços demandam um pensamento também movente. 

Além da sociologia e da antropologia, Cresswell avalia como os estudos cul-

turais e literários também fizeram a “virada da mobilidade” no estudo de exilados, 

migrantes e refugiados, que registram sua experiência por meio da escrita, ficcional 

ou autobiográfica. Nesses campos, “a mobilidade e a migração são vistas como os 

indicadores de nosso tempo [...] vidas móveis precisam do pensamento nômade a 

fim de construir um novo tipo de sentido. Muitas vezes, essa mobilidade é retratada 

como transgressiva” (CRESSWELL, 2006, p. 44, tradução minha).5 Cresswell 

reforça tal ponto de vista trazendo Edward Said para o debate. Said credita a enorme 

quantidade de pessoas deslocadas aos conflitos imperialistas e pós-coloniais: 

À medida que a luta pela independência produzia novos Estados e 
novas fronteiras, ela também produzia andarilhos sem-teto, nôma-
des, vagabundos, não assimilados às estruturas emergentes de poder 
institucional, rejeitados pela ordem estabelecida por sua intransigên-
cia e rebeldia obstinada. (SAID apud CRESSWELL, 2006, p. 44, 
tradução minha).6

5 “Mobility and migration are seen as the markers of our time […]. Mobile lives need nomad thought 
to make a new kind of sense. Often this mobility is portrayed as transgressive.”

6 “As the struggle for independence produced new states and new boundaries, it also produced 
homeless wanderers, nomads, vagrants, unassimilated to the emerging structures of institutional 
power, rejected by the established order for their intransigence and obdurate rebelliousness.”
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Aqui Said situa um tipo de mobilidade humana marginal que se sobressai 

nos séculos XX e XXI, ocasionada pela descolonização política que deu origem a 

novas nações, repletas de conflitos e interesses divergentes. Said é conhecido por 

suas teorizações e posicionamentos políticos controversos, mas destaco que, tendo 

sido professor de literatura comparada, a maior parte de sua produção intelectual 

é primordialmente reflexo de seus conhecimentos e estudos literários. Portanto, 

pode-se dizer que a mobilidade, apresentada como uma categoria por Urry e 

Cresswell, está, de fato, nos alicerces da vida, estampada em diversos campos 

do conhecimento, como esses autores demonstraram. Servindo a meu propósito 

central nesta pesquisa, a literatura está, é claro, incluída nessa lógica.

2. Por que a literatura de Chimamanda Adichie?

Inspirado a investigar o texto literário e suas relações com a mobilidade, chego, 

depois de duas graduações, um mestrado e um doutorado, à oportunidade de um 

pós-doutoramento, em 2016 e 2017, realizado nas Universidades de São Paulo 

(USP) e de Leeds, Inglaterra, no qual desenvolvi a pesquisa cujos resultados apre-

sento neste livro. A parte internacional, diga-se de passagem, foi possível devido ao 

valoroso amparo da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), 

a quem reitero agradecimentos. A reflexão, feita em meio à vontade de discutir 

“alguns” dos rumos da humanidade no século XXI, é pautada por um recorte 

específico, que focaliza a escrita da jovem autora nigeriana Chimamanda Ngozi 

Adichie. Uma amiga historiadora me apresentou, em 2009, o trabalho de Adichie, 

enviando-me uma miniconferência, proferida pela escritora em julho daquele ano, 

na qual pude perceber a força de sua expressão oral, para em seguida conhecer sua 

ficção movente, de forte apelo junto a um público feminino jovem, povoada de per-

sonagens deslocadas e em deslocamento, sobrevivendo “fora do lugar”, como diria 

Said. Sofrendo de uma constante síndrome de não pertencimento, os sujeitos ficcio-

nais de Adichie lidam com situações conflituosas de quotidianos contemporâneos 
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instáveis, que têm suscitado identificações e afinidades em milhões de leitores, 

inclusive em mim. Iniciei as leituras e a pesquisa imediatamente. 

No ano seguinte, publiquei, no periódico Cadernos CESPUC de Pesquisa, 

da PUC Minas, meu primeiro artigo sobre a escrita adichieana, focalizando o fas-

cinante conto “The headstrong historian”, depois traduzido como “A historiadora 

obstinada”, que me levou a pensar a identidade cultural pós-colonial, simbolizada, 

principalmente, pela alteração de nomes das personagens. Desde então, meus estu-

dos sobre a literatura movente de Adichie não mais cessaram, tendo encontrado 

terreno propício no âmbito do Grupo de Pesquisa Mayombe: literatura, história e 

sociedade, que funciona na Universidade de Brasília (UnB), do qual faço parte desde 

2013. O Mayombe proporciona um espaço exclusivo para o estudo das literaturas 

africanas, no qual leituras, debates e estudos se caracterizam pelo alto nível. 

Adichie é da etnia Ibo, tendo nascido em 1977, na Nigéria. Foi criada em 

ambiente universitário na cidade de Nsukka, onde o pai foi professor. A famí-

lia viveu na casa que havia sido morada do conhecido escritor nigeriano Chinua 

Achebe, uma das influências literárias de Adichie. Fez Ensino Médio na própria 

Universidade, sobressaindo-se precocemente. Aos 16 anos, parte para os Estados 

Unidos para estudar comunicação. Lá escreve para jornais e revistas universitários, 

uma experiência que com certeza influencia seu gosto pelo fazer literário. Daria 

Tunca (2017) destaca o mestrado em Criação Literária, feito por Adichie na Johns 

Hopkins University, logo após a graduação em 2001, curso que precede a publicação 

de seu primeiro romance, Hibisco roxo, em 2003, ganhador do Commonwealth 

Writers’ Prize em 2005, na categoria melhor primeiro livro. Com boa recepção por 

parte da crítica, a autora permanece produzindo nos anos seguintes, até publicar 

o segundo romance, em 2006, intitulado Meio sol amarelo, vencedor de cinco 

prêmios, dentre eles o Orange Broadband for Fiction. 

Em 2009, publica The thing around your neck, coletânea que reúne 12 dentre 

seus vários contos, antes publicados separadamente (lançada no Brasil como No seu 

pescoço, pela Editora Companhia das Letras). Tive a oportunidade de resenhar 
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essa obra para a Revista de Letras da Universidade Católica de Brasília. Depois 

de receber uma bolsa na Universidade de Harvard em 2011 e 2012, Chimamanda 

conclui seu terceiro romance, Americanah, recebido com resenhas elogiosas de crí-

ticos de diferentes países, sobretudo estadunidenses, ganhador do Chicago Tribune 

Heartland Prize e do National Book Critics Circle Award, ambos em 2013. Além 

de mais 14 prêmios conquistados e diversas indicações, a proeminência da lite-

ratura de Adichie é também ratificada em 2015, ano em que a Editora Cambridge 

publica The Cambridge companion to the postcolonial novel, uma compilação de 

artigos feita pelo prestigiado crítico Ato Quayson. Ao listar e comentar os marcos 

da produção literária pós-colonial mundial, o autor inclui Hibisco roxo e Meio sol 

amarelo, mencionando também as premiações que esses livros renderam à autora.

Mas é Americanah, o romance mais recente de Adichie, meu foco prioritário 

neste livro, escolha que fiz após ter percebido sua relevância como arte literária e 

como uma construção favorável ao estabelecimento de diálogos com as reflexões 

teóricas que eu tinha interesse em fazer. O romance traz a história de Ifemelu, uma 

jovem nigeriana que imigra para os Estados Unidos para estudar, retornando a seu 

país depois de alguns anos, em busca de respostas para dilemas que a afligem. A maior 

parte da narrativa é dedicada aos anos de Ifemelu em solo estadunidense, um tempo 

de desafios e dificuldades: obter emprego para o autossustento, entender e lidar com 

as diferenças culturais e, especialmente, com o problema racial. Mas ela ocupa seu 

espaço naquela sociedade, a princípio com a ajuda de amigos e parentes nigerianos 

vivendo na diáspora, depois por conta própria. Ifemelu faz contatos com o passar 

dos anos, faz alguns amigos e tem dois relacionamentos amorosos. Depois de algum 

tempo, se torna famosa por escrever um blog, inicialmente chamado de Observações 

curiosas de uma negra não americana sobre a questão da negritude na América 

(tradução minha),7 remunerado por patrocinadores e doadores voluntários. A noto-

riedade do blog rende a Ifemelu convites para palestrar em empresas e conferências. 

7 “Curious observations by a non-American black on the subject of blackness in America.”
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De maneira semelhante à da protagonista, Obinze, seu namorado dos tempos 

de colégio, também tem sua experiência de imigração narrada em Americanah. 

Ambos vivem um momento conhecido na história da Nigéria que se caracteriza pela 

falta de oportunidades para os jovens, pela corrupção e pelo mal funcionamento 

das instituições, sobretudo as de ensino. Assim, como milhares de outros jovens, 

Obinze vai para a Inglaterra, mas não como estudante, tornando-se um residente 

ilegal. Para sobreviver, é obrigado a usar um nome falso para poder trabalhar, 

vivendo um estresse permanente. Tentando regularizar sua situação, Obinze busca 

um casamento arranjado, como muitos outros imigrantes fazem. No dia do casa-

mento, porém, ele é preso e, algumas semanas depois, deportado. 

De certa forma, Americanah é uma história de amor entre Ifemelu e Obinze, 

separados pela necessidade de imigrar e pela decisão de Ifemelu de cortar a comu-

nicação com o ex-namorado. Nesse interim, a narrativa se desenvolve por meio de 

encontros e desencontros em três continentes, sendo profundamente entrecortada 

por conflitos decorrentes das experiências de imigração de cada um, para, em sua 

última parte, abordar o reencontro de ambos no país de origem, em meio às atribu-

lações do retorno. Essas idas e vindas são representações incontestáveis da tensão 

entre o fixo e o fluido ou, nos termos de Cresswell (2006), da negociação entre a 

metafísica da fixidez e a metafísica do fluxo, que se apresentam entrelaçadas no 

alicerce do pensamento e da ação nas culturas humanas mais diversas, e que pode 

ser, como creio, detectada a partir da literatura. 

Pode-se dizer, ademais, que a experiência de mobilidade associada a Ifemelu e 

Obinze, considerando-os no eixo central da narrativa, se desdobra em temas diversos 

que dão forma à narrativa: gênero, relações amorosas e familiares, solidão, saudade 

de casa e da terra natal, a identidade antes e depois da partida, os estereótipos afri-

canos nos Estados Unidos e na Inglaterra, as diferenças linguísticas, de sotaque e 

de vocabulário, e, por fim, a questão racial, especialmente nos EUA. Desta nasce 

um subtema, que para muitos mostrar-se-á surpreendentemente relevante: o cabelo 

da mulher negra, para o qual dou atenção especial no próximo capítulo. 
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3. Como o livro está organizado

Após este capítulo de primeiras palavras, dou sequência à discussão no capí-

tulo “Literatura, pós-colonialidade e descolonização cultural”. Começo-o ofere-

cendo um breve panorama das definições mais conhecidas para a teoria e a crítica 

pós-colonial, além de apresentar alguns dos dilemas das literaturas pós-coloniais, 

como língua, tradução e hibridismo. Esses subsídios iniciais são necessários para 

adentrar o debate seguinte, sobre a pós-colonialidade, tanto do ponto de vista de 

teóricos que desenvolveram suas ideias a partir desse termo como também de minha 

própria perspectiva do que ele significa. A noção de pós-colonialidade, conforme 

desenvolvi, foi minha estratégia para tentar responder ao questionamento sobre 

como podemos definir os tempos e espaços contemporâneos. 

Imbuído na pós-colonialidade está o processo da descolonização. Este termo, no 

sentido mais usual, faz referência à independência política e formação dos Estados-

-nações pós-coloniais, podendo transmitir uma ideia errônea de que a saída do poder 

colonizador teria eliminado os efeitos da colonização automaticamente. As conse-

quências dos processos de fim da colonização formal são inúmeras. Examino-as 

em diálogo com Albert Memmi (2006) e Edward Said (1993), até chegar na noção 

de descolonização cultural, que desenvolvo na tentativa de ser mais pertinente no 

processo de compreender a condição pós-colonial, marcada por legados coloniais 

complexos, muitas vezes invisíveis. 

Em cumprimento a um objetivo bastante pessoal, o de dar mais espaço ao 

diálogo sobre a literatura em si e menos ao detalhamento teórico, uma carac-

terística que prevalece também nos outros capítulos, passo à caracterização da 

pós-colonialidade em narrativas de Adichie, principalmente em Americanah. Des-

taco o contexto em que o romance é escrito e também especifico, na ambientação 

ficcional, alguns atributos próprios da condição pós-colonial, como a língua e a 

inquietude revelada nos mais diversos níveis e modos de mobilidade encontrados 

no texto literário. A análise, em seu aspecto mais específico, consiste em refletir 
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sobre a descolonização cultural a partir do cabelo afro da mulher negra, um dos 

temas mais centrais na narrativa. Para isso, me concentro na protagonista Ifemelu, 

interrogando, a partir do que denomino “fingimento identitário”, os significados por 

trás da subcultura do cabelo feminino no salão de beleza e os modelos femininos 

ao redor da personagem, tanto na Nigéria quanto nos Estados Unidos. Dessa forma, 

a escrita de Adichie, principalmente Americanah, me levou, inevitavelmente, a 

perguntar qual seria o papel da mulher na pós-colonialidade. Finalizo problema-

tizando a descolonização cultural por meio do cabelo, respondendo à pergunta: 

alisar ou não alisar? Eis a questão!

O capítulo “Literatura e diáspora” tem início com a argumentação em torno do 

que é diáspora, uma tarefa paradoxal por se tratar de estabelecer limites para um 

conceito amplo pela própria noção de dispersão que traz. Por ser aplicado à cena 

contemporânea, o conceito de diáspora precisa estar conectado com a conjuntura 

mundial do século XXI, o que realizo por meio da articulação entre diáspora e 

globalização. Também necessária é a caracterização do que vem a ser literatura dias-

pórica, uma expressão muito utilizada, mas como categoria ainda pouco detalhada. 

Para cumprir essa tarefa, revisito pesquisas recentes de minha própria autoria, em 

parceria com Gláucia Renate Gonçalves (2013, 2014), a partir de diálogos teóricos 

que fizemos com Vijay Mishra (2007), Sandra Ponzanesi (2008) e Shaleen Singh 

(2008). Estabelecido o enfoque teórico sobre literatura diaspórica, passo à análise 

da ficção de Adichie, utilizando a mesma estratégia do capítulo 2, isto é, partindo de 

uma visão geral para, em seguida, priorizar aspectos específicos. Assim, apresento 

primeiramente um panorama da diáspora nas narrativas adichieanas e faço uso, para 

fins de aprofundamento, de dois pontos sugeridos por Robin Cohen (1997) para 

elaborar minha própria perspectiva sobre a diáspora nigeriana em Americanah. 

O primeiro ponto é a relação problemática entre diáspora e sociedade anfitriã, na 

qual se observa a não aceitação dos sujeitos diaspóricos, e o segundo, que, de certa 

forma, contradiz o primeiro, é a possibilidade de uma vida peculiar, enriquecedora 

e criativa no país que recebe a diáspora. 
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Elegi esses dois tópicos porque, em 12 anos de trabalho com a teoria da diás-

pora, ainda não havia surgido a oportunidade de explorá-los. Ademais, são aspectos 

que carecem de maior detalhamento, tendo em vista que Cohen apenas propõe 

essas ideias de maneira geral, ainda que sejam muito caras aos estudos da diáspora. 

Nessa discussão, procuro aprofundar alguns questionamentos: como as ilusões 

criadas antes da imigração se revelam falaciosas na sociedade hospedeira? Como 

situações particulares da protagonista, como o namoro com um estadunidense 

branco, influenciam sua formação e sua visão de mundo? Para finalizar, repenso, 

a partir do romance, o método dualista para o estudo da diáspora, sugerido por 

Cohen (1997), com o objetivo de propor uma perspectiva menos binária que, em 

meu ver, não é adequada para a diáspora nigeriana, ao menos a que se apresenta 

na literatura adichieana.

Nesses dois capítulos, há uma prevalência da análise e da problematização de 

aspectos representacionais na prosa de Adichie, opção que fiz devido ao valor da 

representação como categoria. Tal relevância pode ser detectada em duas dimen-

sões. Na dimensão pessoal, minha história como pesquisador se constrói sobretudo 

no estudo e na reflexão sobre a representação literária. A partir de 2012, comecei 

a fazer parte, no Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade de 

Brasília (Poslit/UnB), da linha de pesquisa intitulada Representação na Literatura 

Contemporânea. Nela, os pesquisadores priorizam representações e autorrepresen-

tações literárias de escritores não canônicos, situados à margem dos grandes mer-

cados e fora do grupo das literaturas ditas nacionais, aquelas que foram escolhidas 

para serem ensinadas nas escolas, às vezes mais por seu alinhamento com o poder 

estabelecido do que propriamente por sua qualidade superior.

A outra dimensão da representação literária que me conduz a focá-la neste 

livro se explica não pelo pessoal, mas pelo âmbito geral, tendo em vista que a 

análise literária nas últimas décadas, em várias partes do mundo, elevou os estu-

dos da representação a um patamar de importância maior. Como já foi teorizado, 

a representação implica bem mais que a mera reprodução daquilo que antes se 
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chamava, com excesso de convicção, de realidade ou vida real. A representação, 

descobriu-se, produz signifi cados que refl etem o mundo e que o transformam ao 

mesmo tempo. Acredito que os signifi cados produzidos, tanto na literatura em si 

quanto nos estudos representacionais feitos a partir dela, são essenciais para uma 

compreensão de mundo mais madura. Assim, refl etir a partir da representação 

literária é uma forma de produzir conhecimento. 

No capítulo fi nal, ofereço uma perspectiva sobre como aspectos da construção 

literária do romance Americanah, contextualizados ao projeto literário de Adichie e 

à literatura pós-colonial em geral, se correlacionam ao quadro teórico apresentado 

a partir dos conceitos de pós-colonialidade, diáspora e descolonização cultural. 

Tais características, que se fundem à representação literária na noção de uma “litera-

riedade pós-colonial diaspórica”, são a estrutura fragmentária e o enredo não linear. 

Verifi cando-os, argumento que ambos são aspectos literários técnicos essenciais 

para que a pós-colonialidade, a diáspora e a descolonização cultural possam ser 

representadas de maneira efi caz. Dessa forma, concluo, o caráter criativo da prosa 

de Adichie corrobora as operações de leitura que utilizei neste livro, explicitadas 

nas análises apresentadas, de maneira que fazem jus a um fazer literário que pode 

ser entendido como uma iniciativa concreta de estímulo à descolonização cultural. 

Por fi m, devo dizer que, sendo conciso, este livro não tem, evidentemente, 

a pretensão de estabelecer parâmetros defi nitivos ou de esgotar as interrogações 

feitas, mas objetiva, sobretudo, suscitar novos questionamentos, a partir dos con-

ceitos teóricos colocados e das análises oferecidas. Minhas perguntas-problema, 

como se observa no decorrer da obra, são específi cas, como não poderiam deixar 

de ser em tão sucinta discussão. Ainda assim, instigo os leitores à possibilidade de 

conectá-las a contextos mais amplos, como a dignidade do ser humano e o propósito 

da vida, ao mesmo tempo em que advirto os que escolherem fazer esse exercício, 

o de estabelecer conexões entre o específi co e o geral, que devem entendê-lo nas 

especifi cidades de minhas contribuições modestas, comparadas a alguns grãos de 

areia no deserto das indagações humanas. 
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