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“A cultura não faz as pessoas. As pessoas fazem a cultura.  

Se uma humanidade inteira de mulheres  

não faz parte da cultura,  

então temos que mudar nossa cultura”. 

 

Chimamanda Ngozi Adichie 
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RESUMO 

 
 
 

Esta dissertação tem como tema o estudo dos deslocamentos identitários nas 
narrativas Mulheres de Cinzas (2015) do escritor moçambicano Mia Couto e 
Americanah (2014) da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Estas obras 
da literatura africana pós-colonial são analisadas pelo viés dos estudos comparados 
e objetivam refletir sobre o sujeito e, especificamente, o sujeito feminino a partir da 
abordagem da subalternidade, da outridade e da resistência. Analisar obras literárias 
como Mulheres de Cinzas e Americanah, que questionam e subvertem discursos 
hegemônicos, se justifica por ser mais uma forma de acesso ao conhecimento e à 
mudança de mentalidade, o que contribui no combate aos perigos da história única, 
termo utilizado por Chimamanda Adichie. A leitura de Adichie e Couto e suas obras 
propicia o acesso ao discurso de resistência e reconhecimento de diferenças 
culturais e de processos identitários plurais, pois possibilita para o leitor 
enfrentamentos capazes de produzir deslocamentos identitários e culturais por meio 
da leitura mais crítica do texto literário, da maneira que propõem os estudos 
comparados. Os modos de narrar de Adichie e Couto apresentam traços de 
resistência essenciais para a subversão dos discursos hegemônicos de modo a 
trazer à tona padrões conceituais que vão além do pertencimento cultural como 
tradicionalmente imaginado. Por meio da resistência das personagens das obras, a 
escritura dupla que permeia a escrita de Adichie e Couto se mostra trazendo uma 
reconceitualização da cultura incorporada a um sentimento de ambivalência, que a 
desterritorialização gera engendrando culturas híbridas. Essa escritura múltipla 
instrumentaliza a linguagem utilizada pela autora e pelo autor, de modo a torná-la 
ferramenta de poder. Para dar suporte teórico à analise literária das obras e refletir 
sobre as temáticas contidas neste estudo, busquei respaldo em Stuart Hall (1996, 
2001, 2008), Frantz Fanon (1979, 2008), Homi Bhabha (2005), Gayatri Spivak (1985, 
2014), Ana Mafalda Leite (2003, 2012), Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco (2000), 
Walter Mignolo (2003), Michelle Perrot (2007, 2003), Anibal Quijano (1999, 2003), 
Nestor Garcia Canclini (1997), Thomas Bonnici (2000, 2011), William Edward 
Burghardt Du Bois (1989), Paul Gilroy (2003), Tomaz Tadeu Silva (2003), Gilles 
Deleuze; Félix Guattari (1995a, 1995b, 1996), Roland Barthes (1975, 1978, 1999, 
2004, 2004a, 2005) entre outros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mulheres de Cinzas; Americanah; Deslocamentos Identitários; 
Subalternidade; Fronteiras; Resistência; Escritura Dupla. 
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ABSTRACT 

 
 
 

 
This dissertation approaches the identity displacements in the narratives Mulheres de 
Cinzas (2015) by the Mozambican author Mia Couto and Americanah (2014) by the 
Nigerian author Chimamanda Ngozi Adichie. Those post-colonial African literary 
works are analyzed by the comparative studies bias and aim to reflect about the 
subject and, specially, the female subject starting at the approach of subalternity, 
otherness and resistance. To analyze literary works such as Mulheres de Cinzas and 
Americanah, which inquiry and subvert hegemonic discourses, justify itself for being 
a point to access knowledge and change of mentality, contributing to end the danger 
of a single story, as Chimamanda Adichie stated. The reading of Adichie and Couto 
provides the access to the discourse of resistance and recognition of cultural 
differences and plural identity processes, because it enables the reader to be in 
touch with confrontations capable of producing identitary and cultural displacements 
through the most critical reading of the literary text, as proposed by comparative 
studies. The ways of narrating of Adichie and Couto present traces of resistance that 
are essential to the subversion of hegemonic discourses bringing up conceptual 
standards that go beyond cultural belonging, as traditionally imagined. By means of 
resistance of the characters, the double writing that permeates Adichie and Couto 
writing reveal itself by bringing up a reconceptualization of culture incorporated in a 
sense of ambivalence, which deterritorialization generates by generating hybrid 
cultures. That multiple writing instrumentalizes the language used by the authors, in 
order to make it a power tool. To give theoretical support to the literary analysis of the 
works and reflect on the themes contained in this study, I seek support in Stuart Hall 
(1996, 2001, 2008), Frantz Fanon (1979, 2008), Homi Bhabha (2005), Gayatri Spivak 
(1997), Ana Mafalda Leite (2003, 2012), Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco (2000), 
Walter Mignolo (2003), Michelle Perrot (2007, 2003), Anibal Quijano (1999, 2003), 
Nestor Garcia Canclini Thomas Bonnici (2000, 2011), William Edward Burghardt Du 
Bois (1989), Paul Gilroy (2003), Tomaz Tadeu Silva (2003), Gilles Deleuze; Félix 
Guattari (1995, 1996), Roland Barthes (1975, 1978, 1999, 2004, 2004a, 2005) 
among others. 
 
KEY WORDS: Mulheres de Cinzas; Americanah; Identity Displacements; 
Subalternity; Borders; Resistance; Double writing. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como foco o estudo da temática dos deslocamentos 

identitários nos romances Mulheres de Cinzas (2015) do escritor moçambicano Mia 

Couto e Americanah (2014), da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. As 

obras da literatura africana pós-colonial foram analisadas pelo viés dos estudos 

comparados por compreender que a Literatura Comparada, como um modo 

particular de formular hipóteses de investigação e como interrogação de textos, 

enquanto construção de leituras permite que se ampliem as formas de aproximação 

ao literário, tal como reflete Tânia Carvalhal no seu livro de ensaios O próprio e o 

alheio (2003). 

Devido à especificidade do lócus enunciativo constituído, esteticamente, em  

Mulheres de Cinzas e Americanah, faz-se necessário refletir sobre os processos 

identitários, presentes no perfil das personagens e discursividade narrativa, pelo viés 

dos Estudos Pós-coloniais. Apesar de as obras abrirem, também, a possibilidades 

de estudos pautados na crítica feminista, optou-se pelo estudo das marcas da pós-

colonialidade na tessitura dos romances, por entender que este aporte teórico 

contempla politicamente as questões da subjetividade e da subjetivação, embora, 

em alguns momentos da narrativa seja importante recorrer aos pressupostos 

daquela abordagem crítica.  

Os estudos pós-coloniais contemplam a luta pela autonomia e pelo término da 

subalternidade, pois, segundo Bonnici (2000, p. 271), ao adotar uma postura de 

resistência ao colonizador, o colonizado "recusa a objetificação e torna-se o sujeito 

que fala diante do representante máximo da metrópole." O colonizado fala por si 

frente ao colonizador. 

Registra-se, ainda, que a temática desta pesquisa é resultante de ideias 

formuladas a partir da leitura da obra Pode o subalterno falar? (2014) da crítica 

indiana Gayatri Spivak, com a qual tive contato anos anteriores e que me 

inquietaram a respeito da impossibilidade de mulheres falarem por si mesmas, tal 

como Spivak problematiza em seu livro, pois, segundo a autora, ninguém pode falar 

pelo outro, uma vez que cada sujeito precisa falar por si mesmo, sem 
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agenciamentos. É preciso que se cruzem as barreiras de todas as resistências 

encontradas para dar o tom que o discurso precisa ter, para ter voz e usá-la diante 

do que oprime, diante do que o faz silenciar. É preciso sair da zona de desconforto 

já conhecida para uma zona de desconforto ainda desconhecida, mas que urge se 

tornar familiar para que, quem sabe um dia, torne-se uma zona de conforto.  

Assim, refletir sobre o sujeito e, especificamente, o sujeito feminino a partir da 

abordagem da subalternidade é uma necessidade diante do panorama que se 

constituiu em tempos de colonialismo e se constitui cotidianamente, mesmo em 

tempos de pós-colonialismo, uma vez que o prefixo pós, no caso do pós-

colonialismo, implica questões complexas, não só de ordem temporal, mas, 

sobretudo de ordem epistêmica, ou seja, vai muito além do que se estabelece como 

colonial em sentido apenas cronológico, designado pelo momento posterior, pois 

carrega uma carga epistemológica, "que supera antigas epistemes" (HALL, 2008, p. 

112). Sem diferir dos outros pós, o pós-colonial "não trata apenas de ser "posterior", 

mas de 'ir além' do colonial", trazendo com isso, um ganho epistemológico, pois as 

relações as quais caracterizam o que é considerado colonial perdem o seu lugar de 

sempre e "podemos não somente nos opor a elas, mas também criticar, desconstruir 

e tentar 'ir além'  delas" (HALL, 2008, p. 111).  

Outrossim, ao refletir sobre o texto da crítica indiana, Spivak,  percebo seu 

posicionamento contrário aos instrumentos de poder que colonializam o sujeito 

subalterno e, de maneira mais incisiva, as mulheres. Isso me faz entender uma das 

maiores preocupações da teórica com relação à abordagem dada ao pensamento da 

teoria crítica que, segundo ela, precisa ser como uma prática que intervenha, se 

engaje e conteste os discursos dominantes e crenças ingênuas que não dão conta 

de nos tornar, enquanto leitores e produtores do saber, efetivamente  críticos.  

A autora de Pode o subalterno falar? organiza seus argumentos sobre o 

conceito de subalternidade não aceitando uma interpretação qualquer para o termo 

"subalterno". Conceitua o sujeito subalterno como aquele que não pode ter sua voz 

ouvida: "O subalterno não pode falar. Não há valor algum atribuído à 'mulher' como 
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um item respeitoso nas listas de prioridades globais." (SPIVAK, 2014, p. 165). 

Spivak1, convoca o intelectual para representar o subalterno, mas não como fizeram 

Foucault e Deleuze, pois o intelectual precisa ter clareza sobre a sua função para 

não correr o risco de falar pelo outro ou manter aquele que não é ouvido numa 

constante posição de subalternidade, dando espaço, então, para que as pessoas em 

posição de subalternidade possam falar sem mediações. 

 A leitura do texto de Gayatri Chakravorty Spivak (2014), associada a outros 

teóricos que tratam sobre uma episteme decolonial, a exemplo de Frantz Fanon 

(1979, 2008), Homi Bhabha (2005), Walter Mignolo (2003), Anibal Quijano (2003), 

Nestor Garcia Canclini (1997), Serge Gruzinski (1988), Thomas Bonnici (2000, 2011) 

iluminam o exercício analítico que se empreende nesta dissertação, a partir da obra 

Americanah (2014), de Chimamanda Adichie, escritora nigeriana e Mulheres de 

Cinzas (2015) de Mia Couto, escritor moçambicano, uma vez que estas obras, do 

corpus ficcional, questionam e subvertem discursos hegemônicos, contribuindo no 

combate aos perigos da história única, termo utilizado pela autora Chimamanda 

Adichie.  

                                                           
 

1
 Nestas passagens, apresento discursos presentes na obra da pesquisadora Gayatri Spivak acerca 

dos intelectuais Foucault e Deleuze para ilustrar a crítica que ela faz a eles com relação ao ato de 
falar pelo outro em Pode o Subalterno falar?: "Este texto se deslocará, por uma rota necessariamente 
tortuosa, a partir de uma crítica aos esforços atuais do Ocidente para problematizar o sujeito, em 
direção à questão de como o sujeito do Terceiro Mundo é representado no discurso ocidental" 
(SPIVAK, 2014, p. 24). Algumas das críticas mais radicais produzidas pelo Ocidente hoje são o 
resultado de um desejo interessado em manter o sujeito do Ocidente, ou o Ocidente como sujeito" 
(SPIVAK, 2014, p. 25). "Mantém-se, por meio de um deslize verbal, a contra-dição não reconhecida 
de uma posição que valoriza a experiência concreta do oprimido, ao mesmo tempo que se mostra 
acrítica quanto ao papel histórico do intelectual. [...] Os deslizes verbais acontecem quando se deixa 
os significantes agirem por si mesmos. O significante "representação" é um exemplo típico. [...] Dois 
sentidos do termo "representação" são agrupados: a representação como "falar por"; como ocorre na 
política, e representação como "re-presentação", como aparece na arte ou na filosofia. Como a teoria 
é também apenas uma "ação", o teórico não representa (fala por) o grupo oprimido [...]. Esses dois 
sentidos do termo representação [...] estão relacionados, mas são irredutivelmente descontínuos. [...] 
"a pessoa que fala e age [...] é sempre uma multiplicidade", nenhum "intelectual e teórico [...] [ou] 
partido ou [...] sindicato" pode representar "aqueles que agem e lutam" (FD, p. 206). São mudos 
aqueles que agem e lutam, em oposição àqueles que falam? (FD, p. 206) (SPIVAK, 2014, p. 38-40). 
A abreviação FD, refere-se à obra Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and 
Interviews, de Foucault (1977), citada pela autora no decorrer do texto e justificado em nota de 
rodapé na obra de Spivak (p. 26).  
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 Também foram utilizadas como apoio conceitual as próprias reflexões críticas 

de Chimamanda Ngozi Adichie e Mia Couto sobre conceitos da literatura e do pós-

colonialismo. 

O corpus desta pesquisa requer a contribuição crítica de teóricos, cujas 

formulações conceituais nascem do olhar sobre produções narrativas, discursivas 

assentadas na história da colonialidade vivida. São autores que se engajaram na 

luta pela independência, seja numa guerra civil armada, seja numa guerra cotidiana 

pela defesa da sua identidade enquanto indivíduos (homem e mulher) que resgatam 

suas raízes para ter seu ponto de referência, sua história, seus valores, sua cultura, 

mas que aceitam o novo, o diverso que advém com a evolução do contato entre os 

povos, entre as diferenças, entre as culturas.  

Entretanto, é necessário que se deixe claro, que, por se tratar de estudo de 

obras literárias, não é coerente fixar um único lugar teórico capaz de iluminar a 

interpretação e compreensão das narrativas literárias, pois é preciso compreender 

haver a possibilidade de que alguns pensadores residentes em países europeus ou 

de primeiro mundo, possam ter preocupações voltadas para os povos de regiões 

antes colonizadas, e assim podem ter suas teorias empregadas nesta pesquisa por 

sua relevância epistêmica.  

Acredito que analisar obras literárias como Mulheres de Cinzas e Americanah, 

que questionam e subvertem discursos hegemônicos, é mais uma forma de acesso 

ao conhecimento e a mudança de mentalidade, o que contribui no combate aos 

perigos da história única, termo utilizado por Chimamanda Adichie. A leitura de 

Adichie e Couto propicia o acesso ao discurso de resistência e reconhecimento de 

diferenças culturais e de processos identitários plurais, pois possibilita para o leitor 

enfrentamentos capazes de produzir deslocamentos identitários e culturais por meio 

da leitura mais crítica do texto literário, da maneira que propõem os estudos 

comparados. Assim, as escolhas teóricas que embasam as análises literárias 

permitem analisar as imagens da subalternidade na literatura nigeriana e 

moçambicana forjadas no bojo de anos de opressão pelo discurso eurocêntrico. 

A pesquisa tem como proposta estudar e perceber as imagens poéticas dos 

processos identitários nômades, deslocamentos e fronteiras que constituem o tecido 
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narrativo, que situa estas obras no contexto do pós-colonialismo, cada uma em 

diálogo com o seu espaço enunciativo. 

Para dar conta deste trabalho de análise, optei por realizar um estudo 

interpretativo de base comparada, pautado no aporte teórico-crítico, aqui descrito, ou 

seja, empregar as formulações conceituais no exercício analítico e não construir 

uma sessão separada do aporte teórico.  

Considerando que as obras, ainda são pouco conhecidas do público, dado ao 

período recente de edição das mesmas, apresento na primeira parte, denominada - 

Mulheres de Cinzas de Mia Couto e Americanah de Chimamanda Ngozi 

Adichie: Contextualizações Estéticas e Históricas  -  uma contextualização das 

obras e um breve percurso das produções literárias da autora e do autor, sinalizando 

escolhas temáticas e o diálogo dos mesmos com o sistema literário de seus países, 

ou seja, o lugar destas obras na literatura moçambicana e nigeriana pós-colonial.  

Em um segundo momento, é desenvolvida uma análise dos romances 

abordando o perfil e a discursividade das personagens femininas, imagens poéticas 

do silenciamento e dos processos identitários em (re)construção. Intento verificar 

como as personagens encontram ou não, formas de sair do lugar que o pensamento 

linear colonizante lhes impõem, de que modo buscam cruzar as fronteiras da sua 

realidade socioespacial.  

Assim, na segunda parte denominada Subjetividades Desterritorializadas: 

Processos Identitários em Mulheres de Cinzas e Americanah -  estudo os 

processos identitários e as identidades desterritorializadas das duas personagens 

protagonistas, Imani e Ifemelu, dos respectivos romances, mais precisamente 

verifico as imagens poéticas que compõem o perfil e a discursividade destas 

personagens no contexto da pós-colonialidade. Por meio da observação das 

personagens femininas e suas respostas aos eventos de subalternidade é possível 

analisar as formas de marginalização sofridas pelas personagens com vistas a 

perceber o silêncio, a submissão, a subversão, enfim, os conflitos e tensões das 

identidades em (re)construção.  

Neste sentido, as imagens poéticas e a discursividade referentes à 

mestiçagem, estranhamentos e culturas em contato retratam a heterogeneidade 
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formada a partir desses encontros e fronteiras que se desterritorializam 

ultrapassando os conceitos de moçambicanidade, nigerianidade e africanidade. 

Pretendo visualizar como as fronteiras se apresentam nas obras e qual a 

relação entre elas e as personagens imigrantes. Além disso, tenciono verificar qual a 

contribuição para os estudos identitários em desenvolvimento na pesquisa para 

entender a realidade em que as personagens estão inseridas, tendo em vista que 

são imigrantes num país distante e diferente do seu país natal, e convivem com 

estrangeiros que impõem alterações na rotina e nos hábitos fomentando as 

mudanças pelas quais passam. 

Na terceira parte denominada – Estética e Resistência em Mulheres de 

Cinzas e Americanah: Subversão dos Discursos Hegemônicos -  estudo os 

elementos da tessitura narrativa que caracterizam a escrita literária como um 

exercício crítico e criativo consciente de Adichie e Couto. Ambos fazem aparecer, na 

linguagem das personagens, expressões próprias, palavras ou frases da língua de 

tribos nativas, componentes do enredo.  

Na obra Mulheres de Cinzas do escritor moçambicano, a narração é feita por 

uma personagem feminina, sendo a primeira vez que o autor faz uso de uma 

narradora em um romance. Observo que Mia Couto utiliza uma linguagem que 

denomino de prosa poética no estilo do narrador da tradição, conforme Walter 

Benjamin, e Chimamanda Adichie utiliza uma linguagem fluida em prosa, no estilo 

do narrador da contemporaneidade, conforme Silviano Santiago.  

Problematizo assim, que resultados com relação aos processos identitários 

são depreendidos do modo de narrar seja pela contação de histórias ao modelo da 

tradição, conforme fazia a mãe de Imani em Mulheres de Cinzas, ou ao modo 

contemporâneo do narrador das novas tecnologias como o blog de Ifemelu em 

Americanah? 

A seleção do corpus de pesquisa baseia-se primeiramente no evento de que 

as minorias marginalizadas em países do continente africano ficaram tempo demais 

sem receber um olhar apropriado para sua realidade, haja vista, sua independência 
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tardia. A visão embaçada de uma história única que Adichie critica em The danger of 

a single story2 torna o entendimento equivocado de modo a manter o estereótipo de 

que a história contada pelo colonizador é a verdade e que o colonizado não pode ser 

também o detentor dessa verdade, uma vez que a verdade difere dependendo do 

ângulo pelo qual é olhada. Apresentar essa verdade sob o enfoque do subalterno é 

a ferramenta que os escritores precisam saber usar e, tanto Chimamanda Adichie 

quanto Mia Couto, a utilizam com a densidade poética que somente uma 

consciência ampliada da história de seu país e dos processos humanitários pode 

lhes dar.  

Debruçar-me sobre o trabalho criativo e crítico desses expoentes da cultura 

moçambicana em Mulheres de Cinzas e nigeriana em Americanah é uma maneira 

de aprofundar conhecimentos sobre essas culturas e para além delas, como a 

literatura pode nos facultar. 

As temáticas presentes nos romances convergem no evento de trazer à luz 

personagens que têm sua cultura e sua existência anuladas por um 'abandono' da 

nação "impura", de maneira que, os imigrantes em Americanah e os membros da 

tribo dos VaChopi em Mulheres de Cinzas, não encontram eco para suas vozes. 

Essas tentativas de apagamento da cultura do outro, problematizam uma história 

repleta de dores, conflitos e tensões, cujo grande impedimento é se ver enquanto 

sujeito, se olhar enquanto pessoa. Esse processo é abordado por Caryl Phillips 

(2000, p. 11) ao analisar outra obra pós-colonial em que esse 'abandono' da nação 

híbrida "que ainda luta para encontrar coragem para poder olhar no espelho" fica 

evidente.  

As narrativas sobre o povo nigeriano e moçambicano povoam o imaginário de 

muitos que os desconhecem ou que têm deles apenas algumas multifacetadas 

ideias, mas essas narrativas nem sempre exprimem a veracidade do sujeito pós-

                                                           
 

2
 The danger of the single story: O perigo de uma história só (tradução de Christina Baum) ou O 

perigo de uma história única (tradução minha). Miniconferência promovida pelo Technology, 
Entertainment, Design (TED), jul. 2009. Vídeo (19 min.). Disponível em 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=pt-br. 
Acesso em 15 de março de 2017. 
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colonial, herdeiro de mestiçagens e hibridismos. Para conseguir nos dar noções 

dessa falta de conhecimento acerca da África e sua gente, Chimamanda Ngozi 

Adichie e Mia Couto desenvolvem uma escrita marcada pela ironia, atingindo uma 

rica e expressiva elaboração poética. Assim, as imagens desfocadas da realidade 

continental que se repetem por meio de um discurso linear e se internalizam no 

pensamento ocidental estigmatizando as culturas africanas, são desconstruídas e 

ressignificadas, de forma que o universo da vida de Moçambique e Nigéria possa ser 

contado nessas narrativas de grande valor literário. 

Apresento aqui um levantamento de dissertações e teses sobre estas obras 

nos últimos quatro anos, após consulta nos bancos de dissertações e teses 

nacionais, com o propósito de verificar em que medida Adichie e Couto estão sendo 

estudados nos Programas de pós-graduação da área. Considero válida a realização 

desse levantamento, dada a pertinência social, política e atual das temáticas 

problematizadas nas duas obras estudadas.   

 De acordo com o catálogo de informações de teses e dissertações no banco 

de dados da CAPES, nos últimos quatro anos, ou seja, de 2014 a 2017, há dois 

trabalhos que contemplam a obra Americanah, de Chimamanda Adichie, os quais 

são duas dissertações de mestrado defendidas no ano de 2017. O pesquisador 

Janderson Albino Coswosk, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

defendeu a dissertação cujo título é 'Narrativas Transatlânticas: reflexões sobre 

identidade e nação em Compaixão, de Toni Morrison e Americanah, de 

Chimamanda Ngozie Adichie', em 27/01/2017, sob a orientação da profa. Dra. 

Eneida Leal Cunha. Na dissertação, o pesquisador abordou acerca das questões 

relativas à nação e identidade que emergem nas narrativas Compaixão, de Toni 

Morrison e Americanah, de Chimamanda Adichie, realizando um mapeamento de 

identidades múltiplas que são construídas a partir dos encontros e interações, com 

ênfase nas rotas que evidenciam os trânsitos culturais como mecanismos que fazem 

o deslocamento da identidade das personagens. A outra dissertação é da 

pesquisadora Eliza de Souza Silva Araujo, da Universidade Federal da Paraíba, e se 

intitula 'Trançando Histórias, tecendo trajetórias: a consciência diaspórica em 

Americanah de Chimamanda Adichie', em 20/02/2017. Sob orientação da profa. Dra. 
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Liane Schneider, ela tratou da consciência diaspórica na narrativa, dos conceitos de 

raça e gênero, sob o viés dos estudos culturais e de gênero de modo a 

problematizar os impactos dos deslocamentos contemporâneos sobre os sujeitos, 

analisando a importância do espaço na narrativa como elemento ficcional e cultural 

da diáspora, bem como a situação do retorno da personagem protagonista Ifemelu a 

sua terra natal a partir de uma poética do pertencimento.  

 Com relação à obra Mulheres de Cinzas, de Mia Couto, encontrei muitas 

referências a teses e dissertações dos últimos quatro anos, no Brasil, acerca de 

romances e contos do autor, analisados com relação ou não a outra obra. São mais 

de oitenta trabalhos, mas nenhum deles sobre o livro um da trilogia moçambicana, 

Mulheres de Cinzas, que analiso aqui. Não há nenhuma dissertação de mestrado ou 

tese de doutorado que aborde esta obra individualmente, nem mesmo comparada 

com outra obra, sendo assim, não encontrei nenhum trabalho em que ocorram as 

relações estudadas nesta dissertação entre as obras Americanah, de Chimamanda 

Adichie e, Mulheres de Cinzas, de Mia Couto, sob o viés da literatura comparada, 

dos estudos culturais e pós-coloniais, enfocando as temáticas dos deslocamentos 

identitários presentes nas personagens de ambas as obras. 

 Por esse motivo, além de inúmeros outros tão importantes quanto este, sigo 

com entusiasmo de estudiosa neste caminho em que subjetividades se apresentam 

para compor individualidades e coletividades; em que identidades se deslocam, se 

desterritorializam e reterritorializam numa saída do território conhecido, seja ele 

geográfico ou epistêmico, para o cruzamento de fronteiras que limitam essas 

subjetividades e que, por isso, precisam ser cruzadas para deixarem de ser 

fronteiras. 
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PARTE I 

 

 

MULHERES DE CINZAS, DE MIA COUTO E AMERICANAH, DE 

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE: CONTEXTUALIZAÇÕES ESTÉTICAS E 

HISTÓRICAS   

 
Identidade 

 
Preciso ser um outro 

para ser eu mesmo 
Sou grão de rocha  

Sou o vento que a desgasta  
Sou pólen sem insecto  
Sou areia sustentando  

o sexo das árvores 
Existo onde me desconheço 

aguardando pelo meu passado 
ansiando a esperança do futuro 

No mundo que combato  
morro 

no mundo por que luto  
nasço. 

(COUTO, 1999, p.13) 

 

As obras Mulheres de Cinzas e Americanah foram lidas no contexto das 

produções pós-coloniais porque entendo que esse conceito, embora sem a 

elaboração de um consenso, é usado por alguns teóricos como sendo o que 

contempla a cultura que sofre a influência do processo imperial desde o início da 

colonização (ASHCROFT et al.,1991). Também podem ser consideradas pós-

coloniais por englobarem correntes teóricas heterogêneas que compreendem a 

produção literária das nações emergentes e por se constituírem e apresentarem 

características híbridas por causa da confluência das formas e propostas oriundas 

das relações que se estabelecem entre os aspectos da cultura eurocêntrica e as 

culturas dos povos colonizados, sendo que estes aspectos compõem as literaturas 

moçambicana e nigeriana, precisamente, os romances Mulheres de Cinzas e 

Americanah. 

 O debate sobre as narrativas pós-coloniais requer que se discuta acerca do 

termo identidade, discussão que será feita neste trabalho. Não obstante, considero 
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importante discutir também acerca da subjetividade, mais especificamente da 

subjetividade desterritorializada, para trazer luz às tramas múltiplas e variadas que 

compõem o corpus de pesquisa. Percebo com grande interesse que as discussões 

em torno das demandas identitárias não cessam mesmo sendo muito estudadas, se 

ampliando e alargando para vários campos dos saberes, fazendo ligações entre 

esses campos e as descobertas ocorridas nos mesmos. Várias ciências estão nessa 

jornada de modo que, por mais que eu busque referências na Psicologia, na 

Antropologia, volto sempre para a Sociologia, para a imprescindível Filosofia e então 

me situo na Literatura, fazendo análises, trânsitos, deslocamentos e, com isso, 

trocas importantíssimas para o desenvolvimento desta temática. 

A discussão acerca de por que somos o que somos ou como viemos a nos 

tornar quem somos faz com que os olhares se voltem para a diferença e assim, 

como consequência, para a identidade, para a subjetividade, para o eu e para o 

outro. A alteridade, o estranhamento, a outridade e outros tantos deslocamentos, 

move esses olhares para afirmações que dão conta da distância que o indivíduo 

está do outro, buscando distâncias seguras devido à imprevisibilidade do outro e 

acreditando ou, pelo menos, repetindo aos quatro ventos que alguns são mais 

humanos do que outros como Ewald & Soares apontam. 

 
Talvez, nesse início de novo século e milênio, não tenhamos 
conseguido prever que, num mundo como o que estamos vivendo, 
interligado por conexões virtuais comunicativas em velocidade 
surpreendente e onde o tempo de trabalho diário parece ter 
abandonado a lógica do amanhecer e do entardecer, que as 
diferenças entre nós seriam também tão fartamente acentuadas. O 
processo de homogeneização cultural que tem ocorrido como 
desdobramento da globalização, parece ter, ao mesmo tempo, 
acentuado ainda mais certas diferenças, desigualdades, misérias e 
injustiças de todo gênero. (EWALD; SOARES, 2007, p. 24) 
 

Compreendo que a reflexão acerca desse processo de construção do 

indivíduo, em que a relação que ele estabelece com a sociedade e com sua 

identidade, mesmo que na busca pela definição dela, é mediada pela cultura. O 

debate desses temas coloca cada sujeito num local em que já está inserido seja pelo 

vínculo de nascimento, seja pelo vínculo de pertencimento ou identificação. 
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Contribuições de pesquisadores das Ciências Humanas e Sociais trazem mais 

diversidade a essas questões, de modo a subsidiar entendimentos sobre os temas. 

O que caracteriza o indivíduo e o torna uma pessoa é a sua identidade, a 

qual, segundo Guattari e Rolnik (1996), está ligada a algum tipo de reconhecimento 

individual ou coletivo de elementos que identificam esse indivíduo. Os conceitos de 

identidade e singularidade, para Guattari, são completamente diferentes: a 

identidade é um conceito permeado pela referenciação enquanto que a 

singularidade é um conceito permeado pelo existencial. A identidade é aquilo que 

faz com que a singularidade passe de maneiras diferentes que não seja somente 

existir por um único e mesmo quadro de referência que pode ser identificado. É a 

singularidade que distingue e particulariza os indivíduos. A subjetividade, por sua 

vez, individualiza e especifica os indivíduos, já que não se pode excluir o corpo da 

subjetividade nem retirar a subjetividade que tem relação com a intimidade do 

indivíduo, pois tudo o que se insere neste indivíduo traz para ele vivências. Ela diz 

respeito, conforme Guattari e Rolnik (1996), menos à identidade e mais à 

singularidade, de modo a possibilitar que o indivíduo viva sua existência de forma 

única, no entrecruzamento de diversos vetores de subjetivação. 

A palavra subjetividade é formada a partir do termo 'subjetivo' para designar 

aquilo que pertence à consciência individual, bem como ao que pertence ao 

pensamento humano. Boaventura de Souza Santos (1994), diz que a preocupação 

"com a identidade, não é, obviamente, nova. Podemos até dizer que a modernidade 

nasce dela e com ela. O primeiro nome moderno da identidade é a subjetividade" 

(SANTOS, 1994, p. 32). A subjetividade é algo que constitui, que fundamenta, que 

viabiliza as identidades. É o fundamento da identidade social e individual, e que se 

liga a alteridade. As representações dessa alteridade, conforme Marc Augé (1994), 

se situam no próprio cerne da individualidade que se liga à identidade coletiva e à 

identidade individual. Para o autor, "toda representação do indivíduo é, 

necessariamente, uma representação do vínculo social que lhe é consubstancial [...]: 

o social começa no indivíduo" (AUGÉ, 1994, p. 24). 

Sartre (1997) afirmava, na década de quarenta, que nossa subjetividade é 

atravessada pela alteridade e que esse movimento flutuante em direção ao outro 
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nos forma enquanto sujeitos, assim como forma nossas identidades. Também Homi 

Bhabha (2005) faz afirmações nesse sentido, salientando que o processo de levar 

um na direção do outro, de formar elos afetivos, cria laços de união entre os 

indivíduos e a comunidade que escolhe como seu lugar de pertencimento é aquela 

com a qual se identifica. Tudo, então, passa a girar ao redor desse ponto de 

referência, que é essa comunidade, esse novo grupo, inclusive sua forma de ver o 

mundo e se posicionar diante dele, ou seja, o indivíduo passa a ter sua visão 

definida por esse grupo no qual passa a pertencer e com o qual começa a se 

identificar. Santos (1994) corrobora esse pensamento acerca das identificações do 

sujeito e como isso constitui as identidades. 

 
Sabemos hoje que as identidades culturais não são rígidas nem, 
muito menos, imutáveis. São resultados sempre transitórios e 
fugazes de processos de identificação. Mesmo as identidades 
aparentemente mais sólidas, como a de mulher, homem, país 
africano, país latino-americano ou país europeu, escondem 
negociações de sentido, jogos de polissemia, choques de 
temporalidades em constante processo de transformação, 
responsáveis em última instância pela sucessão de configurações 
hermenêuticas que de época para época dão corpo e vida a tais 
identidades. Identidades são, pois, identificações em curso. 
(SANTOS, 1994, p. 31) 

 

Ao passo que uma ideia vai se disseminando e contagiando os demais 

membros desse grupo, torna-se difícil pensar de outro modo, pensar diferente do 

que a comunidade em que o indivíduo está inserido pensa; exige muito esforço 

tentar pensar de forma contrária ao modo como pensam os membros do grupo de 

pertencimento de cada indivíduo. É como nadar contra a correnteza e pensar que 

tudo é igual numa ideia globalizante, como se o ser humano tivesse perdido "a 

noção de diferenças que caracterizam os fenômenos do mundo físico e do mundo 

moral" (BAUDELAIRE, 1995, p. 775). E para falar de identidades, de subjetividades, 

há a necessidade de falar sobre diferenças, pois ambas se interrelacionam, se 

entrecruzam e a existência de uma está atrelada à existência da outra. 

A constituição dos sujeitos ocorre por meio da experiência histórica dos 

mesmos, isto é, de um emaranhado de discursos e práticas culturais que torna esse 

sujeito num ser particular nas suas experiências e num ser universal por essas 
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experiências serem tão semelhantes às de outros sujeitos, mas cada um com sua 

individualidade e subjetividade. Para que isso aconteça, há uma pluralidade de 

vozes, – ideias, pensamentos –, ainda que dissonantes, constituindo esses 

indivíduos. Essas vozes, essas maneiras de se manifestar, são portadoras de 

discursos e de subjetividades, haja vista que as experiências dos sujeitos advindas 

das suas vivências nos grupos trazem particularidades individuais e coletivas 

mesmo que tenham ainda muito da visão da comunidade com a qual têm ou tiveram 

algum tipo de identificação presentes neles.  

Segundo Boaventura Souza Santos (2002), há regras de reconhecimento que 

precisam ser recíprocas entre identidades e culturas distintas e isso, 

consequentemente, levará a outras identidades híbridas, mas todas precisam se 

orientar pela pauta de que "temos o direito de ser iguais quando a diferença nos 

inferioriza e a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza" (2002, p. 75). 

Este pensamento do professor da Universidade de Coimbra aponta para um modo 

de ser e estar no mundo num tempo em que ser global passa a ser uma exigência 

social porque é uma exigência do mercado. Cabe ao indivíduo aceitar essa 

exigência, nadar contra a correnteza e encontrar um meio termo para sua 

identificação.  

Há em curso, um processo dialético inequívoco da identidade pessoal em que 

o modo como um sujeito é tratado na cultura em que está inserido determina o 

trajeto do desenvolvimento da personalidade desse indivíduo, de maneira a definir a 

"a amplitude de seu comportamento, assim como o conjunto de experiências que 

configuram sua visão do mundo" (BOOTH, 1976, p. 71). Este pensamento determina 

que o indivíduo torna-se um ser humano não por nascer com características físicas 

que o caracterizam como tal, mas pela ampla dimensão que uma cultura lhe 

proporciona, ou seja, pelo pertencimento e identificação com um grupo e tudo o que 

ele pode lhe facultar. Nesse processo, os indivíduos tornam-se diferentes no seu 

modo de ser, tendo uma identidade cultural com seu grupo e se relacionando com 

culturas distintas que, na identificação ou na diferença, precisam habitar juntas o 

mesmo universo. O antropólogo Cliford Geertz (1989), teoriza sobre essa ligação 
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que a cultura tem com os indivíduos e por meio da qual o indivíduo, em todas as 

suas singularidades, é formado, se identifica e é identificado. 

 
A cultura fornece o vínculo entre o que os homens são 
intrinsecamente capazes de se tornar e o que eles realmente se 
tornam, um por um. Tornar-se humano é tornar-se individual, e nós 
nos tornamos individuais sob a direção dos padrões culturais, 
sistemas de significados criados historicamente em termos dos quais 
damos forma, ordem, objetivo e direção às nossas vidas. [...] O 
homem não pode ser definido nem apenas por suas habilidades 
inatas, como fazia o iluminismo, nem apenas por seu comportamento 
real, como o faz grande parte da ciência social contemporânea, mas 
sim pelo elo entre eles, pela forma em que o primeiro é transformado 
no segundo [...]. Assim como a cultura nos modelou como espécie 
única - e sem dúvida ainda está modelando - assim também ela nos 
modela como indivíduos separados. É isso o que temos realmente 
em comum - nem um ser subcultural imutável, nem um consenso de 
cruzamento cultural estabelecido. (GEERTZ, 1989, p. 64) 

 

 Quando a cultura é uma construção capaz de permitir o desenvolvimento do 

indivíduo ocorre essa identificação que propicia progressos, avanços, evoluções. 

Entretanto, Booth (1976) lembra que para que se fale acerca de desenvolvimento há 

que se falar também em contexto de desenvolvimento, ou seja, que a vida dos seres 

humanos vai acontecendo em determinado limiar, relacionado de forma direta a um 

tempo histórico, social, vital e significativo, e que cabe a cada indivíduo ser ele 

mesmo. Porém, há outros modelos conhecidos historicamente, em que a cultura não 

faz essa construção tão assertiva, pelo contrário, ocorrem fenômenos coercitivos em 

que alguns povos tecem olhares enviesados para as outras culturas que se diferem 

e não se submetem a sua.  

Pelo viés dos estudos identitários é possível perceber que o indivíduo está 

inserido numa realidade que o torna, muitas vezes, objeto de uma cultura que 

durante muito tempo lhe foi introjetada pelo europeu numa tentativa de anular seu 

sistema de identificação moldando-o com uma identidade nova. Sobre essa 

conceituação de identidade nova e/ou velhas identidades, Hall (2001) diz que as 

velhas identidades que deram estabilidade ao mundo social, ao longo de muito 

tempo, estão declinando, fazendo com isso, surgirem novas identidades, tornando o 

indivíduo moderno em um sujeito fragmentado. Esse evento tem como 
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consequência a crise da identidade vista como "parte de um processo amplo de 

mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 

modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 

ancoragem estável no mundo social" (HALL, 2001, p. 7).  

A questão cultural com as ideias de homogeneização advindas da relação 

entre os termos local e global levam Hall (2001) a se posicionar contrário a essa 

tendência de padronizar. Para ele, não é possível pensar na identidade, em tempos 

de globalização, como algo estanque ou que possa acabar em algum lugar 

predefinido, quer seja o retorno às suas raízes ou o desaparecimento por meio da 

assimilação e da homogeneização. Há um fortalecimento de identidades locais 

percebido pelas reações ofensivas que membros dos grupos étnicos dominantes 

têm feito aos demais grupos minoritários. Gupta e Ferguson (2000), que refletem 

acerca do que caracteriza o lugar contemporâneo nas questões identitárias, dizem 

que não se pode pensar o lugar como sendo autônomo, tampouco uma cultura como 

sendo específica de determinado lugar, uma vez que, na contemporaneidade, o 

hibridismo é uma possibilidade a ser considerada, pois este pode se tornar 

constituinte das relações que se ampliam.  

O hibridismo visto como alteração identitária ou mesmo como mescla de 

identidades ocorre como consequência de transformações que acontecem 

globalmente. As funções e papéis que acontecem no nível local podem fornecer 

novas identidades a esses lugares, e essas podem se sobrepor a outras identidades 

devido ao dinamismo destes lugares, o qual retrata o dinamismo do próprio mundo 

contemporâneo. Além dessa sobreposição, pode ocorrer de algumas identidades 

perderem seus significados, porém isso não ocasiona a perda da identidade dos 

lugares, por trazerem consigo a história de identidades adaptáveis, que se 

deslocam, que se desterritorializam e se reterritorializam num fortalecimento e 

enfraquecimento contínuo. Milton Santos (2002a, p. 328) registra que a identidade 

se forma constantemente por fatos que ocorrem no presente, de modo que "o 

passado é um outro lugar ou, ainda melhor, num outro lugar". E sua existência se dá 

distante dos lugares do presente. Para o mesmo autor, há muitas relações que 

precisam ser apreendidas em situação de vizinhança, que dizer que são apenas as 
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relações econômicas não abarca a totalidade, pois "é assim que a proximidade [...] 

pode criar a solidariedade, laços culturais e desse modo a identidade" (SANTOS, M., 

2002a, p. 318). Essa identidade, descrita por ele, passa a existir devido à 

convivência dos indivíduos no mesmo espaço e manifesta-se por meio do afeto. 

Esses lugares têm grande importância para seus habitantes, carregam em si forte 

simbologia e são vistos como mediadores na construção de identidades, uma vez 

que a identidade que existe entre os sujeitos e seus grupos ou comunidades é a 

mesma que esses sujeitos firmam com os lugares. 

James Clifford (2000, p. 68) faz uma definição de lugar com base em imagens 

feitas de "histórias cercadas, com um ‘dentro’ comunitário crucial, e um ‘fora’ viajante 

controlado" em que salienta que o importante para a compreensão do lugar e da 

cultura, da mesma forma que para a "construção da identidade dos lugares e dos 

indivíduos, não é a sua origem, o de onde você é, mas sim as suas experiências, o 

onde você está" (CLIFFORD, 2000, p. 69). Ao olhar para os lugares como 

peculiaridades que se dissolvem e se alteram faz-se necessário vê-los também, 

conforme Hissa e Guerra (2002), a partir das mobilidades que se dão no seu interior 

sob a apreciação da alteridade. 

 
Se a identidade pressupõe as relações de aproximação, a 
desigualdade e a dessemelhança marcam o seu princípio oposto. 
Portanto, se há um princípio de identidade, a alteridade é o seu 
contrário. Se o primeiro é construído pela aproximação e pela 
natureza equivalente dos seres, desenvolve-se um grupo, por 
oposto, com base na repulsão ou na contraposição. Isso significa que 
nas relações de contraste e de diferença podem ser estimulados a 
exclusão e o ‘sentimento estrangeiro’. Nesses termos, a alteridade se 
contrapõe à identidade, ao evidenciar a condição de ‘outridade’, de 
estranhamento.  (HISSA; GUERRA, 2002, p. 68). 
 
 

Ao entender as identidades como identificações que estão em processo de se 

transformar é importante observar o curso que as identidades assumem tendo em 

vista os processos de transformação vivenciados pelos lugares colocados em 

movimento pelas dinâmicas contemporâneas. Isso pode levar os sujeitos a 

manifestações mais entusiasmadas de sentimentos de pertença e de identificação 

com "formas de territorialidades exclusivas e conflitivas", conforme Hissa; Guerra 
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(2002, p. 68). Desse modo, refletir sobre o lugar a partir das identidades é da mesma 

forma pensar sobre a alteridade nos lugares. 

Seguindo o raciocínio de Deleuze e Guattari (1995a), a sociedade territorializa 

os indivíduos oferecendo a eles lugares, espaços, territórios nos quais possam viver 

e se relacionar e que lhes permita reconhecer-se, construir-se como sujeito, ter uma 

percepção do 'eu' devido ao cenário condizente com a forma individual de cada um 

ver. Essa percepção do indivíduo é mascarada, produzida socialmente como se o 

mundo fosse um teatro em que o palco é oferecido pela sociedade, bem como os 

demais componentes da grande arte – iluminação, cenografia, papéis individuais – 

mas mantendo a direção sob o domínio social. Deleuze e Guattari chamam a esse 

ato de fazer a distribuição dos papéis de subjetivação ou produção da subjetividade. 

 Nas obras Mulheres de Cinzas e Americanah, há um desconforto grande nas 

personagens por não saberem mais o que são nem quem são diante das mudanças 

que ocorrem todo o tempo. Esse sentimento pode ser compreendido a partir do que  

Hall (2001) considera como uma crise identitária entre a nova e a velha identidade, 

uma vez que a velha identidade entra em colapso e uma outra identidade passa a 

existir. O autor diz que esse evento torna o indivíduo moderno num sujeito 

fragmentado, mas outros teóricos analisam de maneira distinta. Acerca disso, faço 

algumas inquirições: até que ponto é ruim que essas identidades se fragmentem? 

Por que a identidade subjetiva que gera fragmentação do sujeito precisa ser vista 

apenas sob um enfoque negativo?  Tento responder esses questionamentos à luz 

das teorias de Deleuze e Guattari que, ao se unirem a outros pesquisadores das 

Ciências Humanas e Sociais, trazem clareza para a compreensão dessas 

problemáticas. 

Pelo viés da subjetividade Deleuze e Guattari (1995b) entendem essa 

fragmentação do sujeito, de um indivíduo que deixa de ter uma identidade fixa e 

unificada, uma subjetividade centrada e universal, como incompleta pela negação da 

complexidade da mudança da vida e da existência. Será que somos sempre os 

mesmos todos os dias ou a cada dia somos outro no singular e no coletivo? Para 

Guattari (1992, p. 16), ver a subjetividade apenas por partes separadas, por 

unidades e dualidades é decadente, pois não é simples para o indivíduo saber o que 



 

29 

 

ou quem é. Estes questionamentos que faço objetivam reflexões sobre essas duas 

visões da identidade, acerca do conceito de sujeito fragmentado ― uma das 

características do sujeito moderno ― e como essa característica pode ser 

visualizada nas abordagens teóricas de Hall (2001), conforme cito neste texto, bem 

como nos estudos de Deleuze e Guattari (1995a). A intenção desses 

questionamentos é perceber e levar o leitor das obras Mulheres de Cinzas e 

Americanah a ter instrumental teórico para perceber a desterritorialização e sua 

inferência com a concepção de subjetividade desterritorializada nas personagens 

das narrativas analisadas, no mesmo nível que terá com a concepção de identidade, 

temática abordada no estudo. Este conceito faz oposição à ideia de subjetividade 

como abordada por Hall (2001), de maneira que trata de um outro modo de ser que 

vai além de uma definição de identidade elevando-se para um tipo de constituição 

de singularidades e subjetividades.  

 Para tratar da subjetividade desterritorializada tal como abordam Deleuze e 

Guattari (1995a), considero necessário tornar claro o conceito de território, assim 

como fiz anteriormente ao tratar sobre o lugar e os espaços na cultura e acerca da 

constituição das identidades desses lugares. Há uma noção de território que precisa 

de amplitude para ser entendida, de modo a ultrapassar o uso que a etologia e a 

etnologia fazem dele, pois existe uma organização dos seres vivos nestes territórios 

que são responsáveis por fazer uma delimitação desses seres, articulando-os aos 

demais seres que existem. Assim como os animais que marcam e demarcam seus 

territórios de várias formas, para o homem também existe um território, que não é 

específico como o do animal, mas que tem também suas particularidades.  

 
O território pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um 
sistema percebido no seio da qual um sujeito se sente 'em casa'. O 
território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si 
mesma. Ele é o conjunto de projetos e representações nos quais vai 
desembocar, pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, 
de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, 
estéticos, cognitivos. (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 323) 
 

 Ao viver nesse espaço, ambos, animal e homem, o tornam seu domínio, mas 

quando saem dele se aventurando por outros lugares, desterritorializam-se. O 
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conceito de território requer um movimento de saída, sem o qual não existe e o 

homem, ao sair do território, sofre a desterritorialização. Para que a ideia de território 

tenha uma abrangência efetiva ao haver o deslocamento para outro espaço ocorre 

então, a reterritorialização. 

Nas obras analisadas, Americanah e Mulheres de Cinzas, percebo este 

movimento de desterritorialização seguido por movimento de reterritorialização 

quando as personagens precisam sair daquele espaço em que se encontram, com o 

qual muitas vezes estão acostumadas, para ir para outro espaço, diferente e 

desconhecido. Isso se dá na saída de sua terra natal ou mesmo na saída de um 

local em que se sentem protegidas para irem a um outro lugar entrando em contato 

com pessoas de culturas diversas. 

A desterritorialidade e reterritorialidade na abordagem de Deleuze e Guattari 

caminham juntas, pois a desterritorialidade é um movimento de abandono de um 

território e a reterritorialidade é o movimento que se faz para construir um novo 

espaço. A territorialização e a desterritorialização são processos complementares e, 

por isso, o conceito de subjetividade desterritorializada tem uma atuação por meio 

do movimento, pelo deslocar-se, haja vista que ela, por ser constituída no 

movimento de territorialidade, desterritorialidade e reterritorialidade torna-se 

criadora. Essa concepção de subjetividade representa peculiaridades nesses 

movimentos de territorialidades e desterritorialidades que não a submetem a 

idealizações. Ela é um trabalho esmerado de compor, de criar, inventando outros 

modos de vida a começar por seus processos de singularidade, que não se 

compõem por algo fixo, uma vez que suas relações têm fluxo e num mundo 

desterritorializado que anseia por relações, esse fator configura um porvir que não 

aceita um eu individual uno.  

O conceito de subjetividade desterritorializada se aplica em Mulheres de 

Cinzas e Americanah por ocorrer nas duas obras esse deslocamento que vai além 

do geográfico, é também um deslocamento do eu, um deslocamento daquele 

indivíduo que emigra para outro país e precisa assumir o modo de vida daquele 

povo. Isso, porém, acontece até certo ponto, pois esse mesmo indivíduo não aceita 

essa unicidade que a cultura do outro lhe impõe e vai em busca de se compor 
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enquanto ser singular num movimento de criação que se dá pela descrição espacial 

da desterritorialidade e da reterritorialidade. 

O processo de desterritorializar "implica necessariamente um conjunto de 

artifícios pelos quais um elemento, ele mesmo desterritorializado, serve de 

territorialidade nova ao outro que também perdeu a sua" (DELEUZE; GUATTARI, 

1996, p. 40-41). Dessa forma, o que se tem é um sistema de reterritorialização 

repleto de movimentos complexos e profundidades que permite e realiza importantes 

conexões com as materialidades. Isso ilustra o fato de a subjetividade se originar do 

coletivo, nunca apenas do eu, de uma única face, mas uma mescla, de maneira que 

a subjetividade possa dialogar com o outro.  

Deleuze expressa que no mundo moderno não há espaço para pensamentos 

de representação, de perda da identidade e descobertas das forças que agem sob a 

representação, pois nessa modernidade "o homem não sobrevive a Deus, nem a 

identidade do sujeito sobrevive à identidade da substância" (DELEUZE, 2006, p. 15 

apud BRITO, 2012, p. 03). O mundo moderno é visto como palco de crise, de 

reviravoltas, pois novas questões são caracterizadas, novos problemas são 

formulados.  

Assim como a noção de sujeito centrado, estabilizado, na modernidade, foi 

aos poucos sendo denunciada, pois a identidade do sujeito não sobrevive quando é 

centrada em si mesma de acordo com princípios cartesianos, também pelos 

princípios baumanianos qualquer busca por uma identidade estável dentro de uma 

comunidade segura é impossível (BAUMAN, 2005). Mesmo que a identidade pareça 

com algo fixo, palpável e objetivo no que se refere ao sentido de pertença e 

localização espaço-temporal no contexto de um capitalismo tardio, a modernidade 

que ele denomina como líquida não permite que isso seja permanente. O ritmo veloz 

com que tudo se transforma, com que os laços se desfazem, com que os 

deslocamentos ocorrem tornam as relações sociais descartáveis de forma que  

Bauman critica a crença ingênua de que a construção de identidades é uma coisa 

boa sempre, sendo que, para ele, o fato de o indivíduo buscar constantemente 

pertencer a um grupo pode gerar mais visibilizações das diferenças do que das 
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semelhanças, uma vez que as diferenças podem gerar desigualdades e, com isso, 

alguns conflitos e intolerâncias desse encontro de diferentes.  

 
As identidades flutuam no ar, algumas de nossa escolha, mas outras 
infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, é preciso estar 
em alerta constante para defender as primeiras em relação às 
últimas. (BAUMAN, 2005, p. 19) 
 
 

 Para o sociólogo, o conceito de identidade é uma entidade abstrata, virtual e 

sem existência concreta que se define como uma dimensão conflitiva, mas essencial 

como referência para os grupos sociais, pois pode unir na diversidade e permanecer 

assim na mudança. A presença do conflito na construção das identidades, conforme 

Bauman (2005) destaca, pode ser entendida como disputas de poder já que tem o 

sentido classificatório e reclassificatório dos grupos em categorias que se constroem 

socialmente começando com elementos culturais que um grupo toma como 

referência em relação a outro grupo.  

 Ao ser entendido como reconhecimento de pessoas ou grupos sociais o 

conceito de identidade pressupõe inconscientemente a alteridade, uma vez que é 

somente a partir desta que a identidade se constrói. A possibilidade do conflito 

ocorre pela presença de um 'eu' e de um 'Outro', pois a identificação como grupo é a 

diferenciação em relação a outros grupos e o efeito disso é a percepção de que  

identidade é dinâmica não estática, é socialmente construída e não atemporal em 

relação ao que os grupos necessitam em contextos históricos determinados. 

Os conceitos de identidade, subjetividade e alteridade são trazidos aqui com 

os sentidos que são trabalhados neste estudo de forma a ampliar o entendimento 

sem abrir demais o leque das interpretações para compreensões outras que não as 

que pretendo conduzir por meio deste estudo. A identidade tem como sentido o 

pertencimento e a localização que acontece tanto no tempo quanto no espaço 

ocorrendo com relação a um ou vários grupos. A subjetividade é vista como o 

universo particular de cada indivíduo de modo infinito, inexplicável e intraduzível. A 

alteridade é entendida então, como a capacidade de reconhecimento do outro, a 

qual é necessária para a construção dos sujeitos com suas próprias identidades, 

subjetividades e culturas. 
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Outros teóricos, além dos já citados, contribuem para a compreensão dos 

conceitos de identidade e iluminam o entendimento acerca dos deslocamentos 

identitários. 

Com origem no vocábulo latino identitas, esse termo no seu sentido filosófico 

significa, de acordo com Bonnici (2011, p. 35), "a identidade das pessoas ao longo 

do tempo, ou seja, as condições necessárias para que uma pessoa que existe num 

certo período seja a mesma pessoa que existe em outro período" numa abrangência 

epistemológica, moral e valorativa. Entretanto, Hall (2001, p. 8-9), afirma que "o 

próprio conceito com o qual estamos lidando, 'identidade', é demasiadamente 

complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido", pois da mesma 

forma que acontece com outras ocorrências sociais, não é possível "oferecer 

afirmações conclusivas ou fazer julgamentos sobre as alegações e proposições 

teóricas que estão sendo apresentadas", uma vez que "as identidades modernas 

estão sendo 'descentradas', isto é, deslocadas ou fragmentadas. Ou seja, elas se 

desterritorializam e nos desterritorializamos no outro minuto e com o outro o tempo 

todo, de maneira que temos então, singularidades mutantes. 

Devido a essa mutação das singularidades, a identidade é significada num 

sentido de oposição para a afirmação, isto é, para que haja a identidade é preciso 

que exista também um atributo que se oponha a ela, e nesse caso há a diferença. 

Tanto identidade quanto diferença são 'entidades autossuficientes' para lembrar 

Bonnici (2011), e quando se afirma uma, afirma-se também a outra, pois têm uma 

dependência entre si, sendo que, por compor esse processo de diferenciação 

tornam-se pertencentes à cultura e por serem caracterizadas pela instabilidade 

pertencem ao campo da linguagem. Para Hall (2001, p. 17), o sujeito 

descentralizado é gerado por deslocamentos que fazem com que as sociedades se 

caracterizem pela diferença. Ainda assim, elas não se desintegram totalmente, não 

por serem unificadas, "mas porque seus diferentes elementos e identidades podem, 

sob certas circunstâncias, ser conjuntamente articulados". Também para Silva 

(2003, p. 75), "em um mundo imaginário totalmente homogêneo, no qual todas as 

pessoas partilhassem a mesma identidade, as afirmações de identidade não fariam 

sentido". Então, as duas afirmações têm sentido somente se forem compreendidas 
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uma em relação à outra, numa perspectiva de dependência, da identidade em 

relação à diferença, de modo inseparável. 

Em Mulheres de Cinzas e Americanah, percebo algumas composições de 

identidades transitórias e em constante mudança que se apresentam no âmbito da 

essência do sujeito assim como no âmbito do sujeito social. Tudo o que pode afetar 

o sujeito social pode afetar ainda mais a sua essência, uma vez que cada indício de 

deformação desse sujeito causa algum dano no desenvolvimento de sua identidade. 

A identidade não pode estar presa ao que a circunda, precisa dar possibilidade do 

sujeito viver sem se limitar, porém, no colonialismo havia tanta imposição da cultura 

do outro, do colonizador, que o sujeito teve muita perdas da sua cultura e acabou 

assimilando muito da cultura eurocêntrica.  

Com relação às obras literárias aqui estudadas, observo que  essa mescla 

cultural compõe um mosaico com subjetividades e identidades diversas formadas 

pelas e com as diferenças gerando o sujeito nigeriano e moçambicano híbrido, visto 

que os processos de hibridação continuam acontecendo devido a apropriação da 

cultura do outro. 

Na pós-colonialidade, essa transformação da cultura do outro em sua cultura 

faz com que esses sujeitos vivenciem uma autofagia cultural ao se alimentarem de si 

mesmos porque as "nossas identidades culturais, em qualquer forma acabada, estão 

a nossa frente. Estamos sempre em processo de formação cultural. A cultura não é 

uma questão de ontologia, ser, mas de se tornar". (HALL, 2008, p. 44). Neste 

sentido, pode-se ler a ocorrência de um antagonismo entre o colonizador e o 

colonizado com modulações diversas em que o colonizado se manteve pela sua 

resistência, uma vez que se alimentou do que era do outro, do colonizador, de forma 

que o que era do outro passou a ser seu depois de passar pelo processo de 

assimilação, fato que nos lembra Paul Valéry, citado por Silviano Santiago (2000, p. 

19) "Nada mais original, nada mais intrínseco a si que se alimentar dos outros. É 

preciso, porém, digeri-los. O leão é feito de carneiro assimilado", numa abordagem 

latino-americana, mas que, por analogia, pode ser observada no contexto pós-

colonial africano. Este episódio não retrata uma simples assimilação, haja vista nada 

ter ficado da forma original, pois ainda que o povo colonizado sinta-se forçado a 
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assimilar algum ou muitos traços da cultura do colonizador, isso não acontecerá de 

modo puro, uma vez que colocará aí o seu sentido e, ao fazer isso, já não será mais 

a cultura do colonizador, mas uma nova cultura, a híbrida que emerge da 

assimilação. Trará sempre uma negação à cultura do outro. 

As reflexões sobre as identidades híbridas ocorrerão muitas vezes ainda 

neste estudo, haja vista que os estudos acerca do conjunto identitário passam por 

reformulações progressivas se desenvolvendo em incessantes e complexas 

transferências espaciais.  

A identidade e a diferença são assuntos tratados pelos estudos pós-

estruturalistas que também compreendem a Teoria Pós-colonial e os Estudos 

Culturais, os quais abordam esses conceitos como relações sociais e de poder por 

usar as categorias de hierarquia em que um termo se sobrepõe a outro. O termo que 

se sobrepõe marca a presença do poder, pois a identidade e a diferença têm 

funcionalidade enquanto incluem e excluem, fazendo marcações fronteiriças entre 

eles e nós. Como salienta Bonnici (2011, p. 36), esses termos binários demonstram 

o privilégio de uns em detrimento da marginalização de outros, como em 

"masculino/feminino; heterossexual/homossexual; branco/negro". Assim, apresenta-

se uma linha de pensamento em que o sujeito é a identidade em si mesma, ao 

passo que o outro é a diferença, pois a identidade conforme Bonnici, não tem traços 

ou marcas, os quais compõem a diferença.  

Percebo nestas situações de binarismos que as identidades começam a ser 

menos fixas e subversivas, isso se dá nas identidades étnica, racial, sexual, de 

gênero ou nacional, sendo que a última tem seu fundamento ou fixidez em 'mitos 

fundadores', que podem ser a língua, os símbolos nacionais ou o herói mítico. O 

evento de uma identidade fixa é subvertido, então, por correntes diversas de 

pensamento abarcadas pela Teoria Pós-colonial, a partir da elaboração conceitual 

de  hibridismo, multiculturalismo, transculturação e outros.  

Muitos pesquisadores e críticos como Hanciau (2005), abordam a questão do 

hibridismo e suas várias formas de manifestações como, por exemplo, Fernando 

Ortiz (1991) e o conceito de transculturação; Zilá Bernd (1987) e as noções de 

hibridação, transferências culturais; Édouard Glissant (2005) e o conceito de espaço 
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intervalar; Homi Bhabha (2005) e o conceito de  espaço intersticial ou espaço de 

enunciação; Serge Gruzinski (1988) e a noção  de in-between; Régine Robin (1989) 

e o conceito de hors-lieu, além de Silviano Santiago (2000) e o conceito de  entre 

lugar; Assim, todos subvertem a ideia de lugar único, de verdade absoluta dos 

discursos hegemônicos, colocando em cheque a ideia de pureza da raça e 

evidenciando processos de assimilação em contextos multiculturais e de segregação 

racial. Corroborando, Bonnici (2011, p. 37), diz que "a nova identidade, 

consequência do hibridismo, não é mais nenhuma das identidades primordiais, mas 

uma entidade que solapa a base do monolitismo colonial e a fonte de outremização". 

Essa nova identidade se expressa num outro local, de forma diversa, torna-se outra, 

e assim, precisa de outro espaço para se revelar, espaço este que Bhabha (2005) 

denomina de "terceiro espaço de enunciação" e que possui pelo menos dois valores 

diferentes, porque supera o que é tido por diversidade cultural e propõe a 

hibridização. Nesse cenário, Ortiz (2003, p. 83) aponta para o surgimento de culturas 

híbridas, pois "a mobilidade das fronteiras dilui a oposição entre o autóctone e o 

estrangeiro". E é dentro desse sistema híbrido que a diferença cultural age, nesse 

entre lugar em que a dominância das identidades físicas e ideológicas são 

subvertidas pela identidade híbrida. 

Essas reflexões fazem-se necessárias no contexto desta pesquisa, dado que 

essa é uma das temáticas que se sobressaem, tanto em Mulheres de Cinzas, 

quanto em Americanah.  

 

1.1 MIA COUTO E AS MULHERES DE CINZAS  

 

A obra Mulheres de Cinzas, primeiro livro da trilogia As Areias do Imperador 

faz parte do conjunto que o escritor Mia Couto iniciou em 2015. É um romance 

histórico3, narrado por uma personagem feminina pertencente a uma das tribos da 

                                                           
 

3
 Não é objetivo desta pesquisa tratar a obra Mulheres de Cinzas na perspectiva do gênero romance 

histórico. 
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região e é entremeada pelas cartas de um sargento que vem para a cidade e se 

corresponde com seu oficial em Portugal, dando informações das atividades na 

aldeia de Nkokolani. O autor apresenta uma jovem africana e um sargento 

português, cuja relação vai além da estritamente profissional, para falar sobre a 

guerra que arruinou o sul de Moçambique no fim do século XIX.  

As narrativas analisadas retratam a mulher sob dois vieses. Nesta obra, a 

personagem principal é Imani, uma jovem de 15 anos que, por ter aprendido a língua 

do europeu na escola, no caso, o português de Portugal, será intérprete do sargento 

português Germano de Melo. Imani é da tribo dos VaChopi, uma das poucas tribos 

que se opuseram à invasão de Ngungunyane, último dos líderes do Estado de Gaza. 

Por ser mulher e por estar envolvida com um militar, Imani sabe que precisa ficar 

invisível, porque num país em que a guerra dos homens assombra constantemente, 

ser mulher é sempre muito mais arriscado, e assim a simbologia das cinzas toma 

sua significação, pois a personagem precisa tornar-se invisível como se fosse 

constituída de cinzas para não ser percebida. 

O ficcionista Mia Couto surge em cena na literatura moçambicana em 1983, 

com a publicação da obra Raiz de Orvalho, um livro de poemas. Nascido em 5 de 

julho de 1955, na cidade da Beira, foi registrado com o nome de António Emílio Leite 

Couto. É filho do poeta e jornalista português Fernando Couto, de quem herda o 

gosto pela literatura. A partir disso, o biólogo de formação passa a buscar temas 

para futuros contos e começa a se aventurar pela prosa. Sua ficção é repleta de 

neologismos, de grande valorização da língua e da linguagem falada no seu país e 

de inovações frasais, mas com ritmo e leveza tornando sua prosa entremeada de 

poesia. Revela-se um grande contista, pois inaugura uma maneira só sua de refletir 

sobre a história do seu povo buscando olhar sempre para o passado e o futuro por 

meio do discurso literário. 

Com muitas obras publicadas e tendo considerável popularidade no seu país 

e em muitos outros como o Brasil, trilha uma linha estético discursiva de 

preocupação com a realidade moçambicana e assim procede, não apenas nos seus 

escritos, mas em todas as oportunidades que tem para falar publicamente sobre os 

componentes da sua obra, o fio que conduz suas narrativas. Atualmente, Mia Couto 
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se inscreve no panorama literário do seu país como alguém que traz em cena a fala 

do povo que não tem voz. Em uma entrevista dada ao também escritor José 

Eduardo Agualusa, ele fala um pouco sobre o que é ser escritor: 

 
Sou um escritor africano de etnia branca. Este seria o primeiro traço 
de uma apresentação de mim mesmo. Escolho estas condições – a 
de africano e a de descendente de europeus – para definir logo à 
partida a condição de potencial conflito de culturas que transporto. 
Que se vai ‘resolvendo’ por mestiçagens sucessivas, assimilações, 
trocas permanentes. Como outros brancos nascidos e criados em 
África, sou um ser de fronteira [...] Para melhor sublinhar minha 
condição periférica, eu deveria acrescentar: sou um escritor africano, 
branco e de língua portuguesa. Porque o idioma estabelece o meu 
território preferencial de mestiçagem, o lugar da reinvenção de mim. 
Necessito inscrever na língua do meu lado português a marca da 
minha individualidade africana. Necessito tecer um tecido africano, 
mas só o sei fazer usando panos e linhas europeias (COUTO, 1997, 
p. 59). 

 
A composição literária de Mia Couto, tal como descrita por ele mesmo, se 

apresenta por uma escrita complexa, híbrida e plural. Sua narrativa, vista dessa 

maneira, é tecida com precisão, contemplando a riqueza e a diversidade da cultura 

moçambicana como alguém que é herdeiro de "cruzamentos culturais múltiplos e 

tem clareza de que sua produção se alimenta não só de estratégias orais do 

narrador africano, mas de jogos lúdicos universais que fazem de sua prosa um 

tecido híbrido e poético" (SECCO, 2000, p. 265).  

O escritor é autor de mais de trinta livros, entre prosa e poesia. Tem recebido 

uma série de prêmios literários, a exemplo do prêmio Vergílio Ferreira, da 

Universidade de Évora, pelo conjunto de sua obra, em 1990; o Prêmio Anual de 

Jornalismo Areosa Pena (Moçambique) com o livro Cronicando, em 1989; o Prêmio 

Nacional de Ficção da Associação de Escritores Moçambicanos (AEMO), com o livro 

Terra Sonâmbula ― Considerado por um júri especialmente criado para o efeito pela 

Feira Internacional do Zimbabwe, um dos melhores livros africanos do Século XX, 

em 1995; o Prêmio Mário António (Ficção) da Fundação Calouste Gulbenkian, com o 

livro O Último Voo do Flamingo, em 2001; o Prêmio Passo Fundo Zaffari e Bourbon 

de Literatura, com o livro O Outro Pé da Sereia, em 2007; o prêmio União Latina de 

Literaturas Românicas, em 2007; o Prêmio Eduardo Lourenço, em 2011; o Prêmio 
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Camões de 2013, o mais prestigioso da língua portuguesa; e o Neustadt Prize de 

2014. Na atualidade, é o autor moçambicano mais traduzido e divulgado no exterior 

e um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal. As suas obras são 

traduzidas e publicadas em vinte e quatro países recebendo adaptações para o 

teatro e para o cinema. É membro correspondente da Academia Brasileira de 

Letras.4 

Na narrativa, Mia Couto efetiva um encontro de imaginários ― do português e 

do africano ― por meio de um decurso temporal e de um processo de constituição 

de identidades que vai além das diferenças e das distâncias geográficas. Em uma  

simetria narrativa, ele torna possível que as vozes que se expressam na história 

contemporânea aflorem do passado histórico colonial manifestando-se com mais 

amplitude nas vivências da modernidade. Isso só ocorre devido à sensibilidade com 

que o escritor desloca seu olhar para as relações complexas de suas personagens 

vendo-as como se fossem verdadeiramente reais e fazendo com que o leitor 

também as veja assim, numa rama de complexidades verossímeis que apresentam 

tanto a individualidade de cada um, quanto a coletividade em que vivem. 

Os deslocamentos trazidos pelo autor têm relação direta com as mudanças 

interiores das personagens e, sob esse aspecto, o passado se faz presente nas 

memórias que cada um configura ao contar para um outro a história da qual recorda 

seja pela oralidade de uma conversa, seja pelos relatos em forma de carta. A 

capacidade de adaptação de um povo ao novo tempo, mesmo com todas as 

dificuldades se torna possível pelas lembranças que esse povo mantém e que os 

une ao seu passado e à sua esperança num futuro que só é vislumbrado por ele por 

meio das suas crendices. Cada personagem envolvida na trama representa 

indivíduos perdidos, mas que têm a história do seu povo como teia que os une e os 

orienta a encontrar seu lugar, um lugar que nem sempre é aquele em que vivem, 

porém é o que procuram mesmo que não tenham clareza que esse é o lugar que 

estão procurando. 

                                                           
 

4
 As informações citadas constam no site do autor, disponível no endereço eletrônico: 

http://www.miacouto.org/biografia-bibliografia-e-premiacoes/. 
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 Nas personagens há uma fragmentação de identidades e de pertencimentos 

que possibilita múltiplas abordagens de diferenças, contrastes e conflitos. Ao 

escrever sobre essas situações no território africano, o autor se considera um sujeito 

de fronteira por seus traços não serem exatamente o que o estereótipo indicaria: 

"Sou um branco que é africano; um ateu não praticante; um poeta que escreve em 

prosa; um homem com nome de mulher; um cientista que tem poucas certezas 

sobre a ciência; um escritor em terra de oralidade"5 (COUTO, 2017). O autor brinca 

com sua identidade por já ter se acostumado a saber como as pessoas o veem. Ele 

não se adéqua às convenções que rotulam as pessoas e não se permite encaixar 

em lugares que não seja a fronteira entre o que pensam que ele deve ser e o que 

ele é trazendo esse pensamento para as personagens que compõe.  

 Mia Couto introduz nas suas obras, como personagens, a gente que o 

circunda, apreendendo-os em seus múltiplos deslocamentos que ora são de 

oposição, ora são de integração, formando indivíduos fragmentados e em 

construção. Ao dar voz a essas personagens, dá-lhes pensamentos, convicções, 

torna-as tão verossímeis que o leitor pode considerá-las reais; reais num universo 

em que são abordadas questões tão fundamentais para a existência humana que 

chegam a fazer parte da história cotidiana de qualquer um de nós. Por assumir 

observações críticas que partem das margens, o autor trata de problemáticas 

essenciais da sociedade contemporânea a partir de enunciações críticas 

provenientes do 'entre-lugar', conforme Bhabha (2005) designa.  

O fato de a obra estar referenciada na literatura pós-colonial africana, traz à 

tona  reflexões quanto à emergência de hibridismos em momentos de transformação 

histórica:  

 
O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com 'o novo' que 
não seja parte do continuum de passado e presente. Ele cria uma 

                                                           
 

5 Entrevista concedida por Mia Couto e Publicado na seção de Literatura do Magazine 'O Tempo', em 

29/06/17, pela jornalista Flávia Denize com o título 'A Construção de Mia Couto'. Disponível em: 
http://www.otempo.com.br/diversão/magazine/a-construção-de-mia-couto-1.1490967. 
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ideia do novo como ato insurgente de tradução cultural. Essa arte 
não apenas retoma o passado como causa social ou precedente 
estético; ela renova o passado, refigurando-o como um 'entre-lugar' 
contingente, que inova e interrompe a atuação do presente. O 
'passado-presente' torna-se parte da necessidade, e não da 
nostalgia, de viver. (BHABHA, 2005, p. 27). 
 

Esse novo que emerge na obra é o híbrido que se vê nas personagens que se 

deslocam de si mesmas e se reterritorializam refigurando o tempo que se conhece 

bem com o espaço, pois à medida que o indivíduo se faz novo, o ambiente e o 

tempo em que ele está inserido também se transmuta. As vozes da margem que as 

obras do autor suscitam são as vozes periféricas, são as vozes das minorias 

representadas de forma significativa pelas mulheres, pelas vozes femininas que 

estruturam sua ficção. Em entrevista a Carmen Lucia Tindó Secco e Ana Kiffer, por 

ocasião do lançamento da obra Mulheres de Cinzas, Volume II ― Sombras da Água 

― Mia Couto fala sobre a importância das mulheres e como elas compõem seu 

imaginário por serem representativas na contação de histórias: 

 
Olhemos pra qui, pra quem está aqui. Quantos homens estão aqui e 
quantas mulheres estão aqui? Isso já diz da proximidade da mulher 
com a palavra, com a história, com a facilidade de narrar e a 
sensibilidade de escutar. Isso passou-me, porque na minha casa vivi 
isso, quem contava histórias, quem as contava de uma maneira mais 
encantatória eram as mulheres. Essas vozes ficaram dentro de mim, 
trabalhando, como se fossem um patrimônio, um manancial que tava 
à espera de alguma coisa, resumiu o autor. ‘No caso, as mulheres de 
Moçambique, falando mais de um ponto de vista social, são elas que 
têm essas histórias pra contar, são elas que contam histórias, mas 
não são reconhecidas. (COUTO, 2015)6 
 
 

Ao narrar as histórias sobre mulheres, o autor diz que a reflexão acerca da 

memória e a importância dela para a manutenção do que aconteceu é muito grande; 

por meio das narradoras ele consegue trazer essas memórias ancestrais para o 

                                                           
 

6
 Entrevista intitulada 'As Vozes Femininas de Mia Couto' concedida à Kamille Viola e publicada pela 

Revista Vertigem a partir do debate que ocorreu no lançamento da obra Mulheres de Cinzas, na 
Biblioteca Parque Estadual, no Centro, em 21/11/2015. Mia Couto respondeu às perguntas de 
Carmen Lucia Tindó Secco, doutora e professora de Literaturas Africanas na UFRJ e Ana Kiffer, 
doutora e professora. Disponível em: http://www.revistavertigem.com/2015/11/21/as-vozes-femininas-
de-mia-couto/. 
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presente da narrativa e levar o encantamento que sentia ao ouvir as mulheres da 

sua casa contando as histórias para seus leitores. O valor das narrativas, para o 

autor, é vultoso, pois estas desenvolvem no leitor uma necessidade que não permite 

que vivam sem a experiência do narrar, sejam elas escritas ou oralizadas.  

 
A criança que pede ao pai ou à mãe ou ao avô ou à avó que 
lhe conte histórias, essa necessidade absoluta, como se fosse uma 
necessidade de comer e de beber, de viver numa história, de se 
produzir a fantasia, é algo absolutamente essencial pra que nós nos 
constituamos como criatura. Eu acho que isso tá inscrito, é como se 
fosse uma coisa genética. Nós somos criaturas de histórias. Somos 
feitos de células, de átomos, sim, mas de histórias. (COUTO, 2015)7 
 

 O escritor diz que a memória do passado do seu povo moçambicano precisa 

ser ouvida com todas as suas diversidades, pois "tanto como nações, como 

pessoas, temos que inventar uma memória para nós. Uma verdade é uma ilusão. 

A gente pensa que a nossa memória é feita de fatos, é feita de coisas 

inquestionáveis" (COUTO, 2015).8 Ao instigar o leitor ao questionamento acerca do 

que é considerado como verdade, ― como se só houvesse uma versão para os 

acontecimentos ―, o autor o chama para a crítica, para não se deixar convencer das 

verdades únicas: "Passaram-se assim, acreditamos. Mas elas não se passaram 

assim". (COUTO, 2015)9  

                                                           
 

7
 Entrevista intitulada 'As Vozes Femininas de Mia Couto' concedida à Kamille Viola e publicada pela 

Revista Vertigem a partir do debate que ocorreu no lançamento da obra Mulheres de Cinzas, na 
Biblioteca Parque Estadual, no Centro, em 21/11/2015. Mia Couto respondeu às perguntas de 
Carmen Lucia Tindó Secco, doutora e professora de Literaturas Africanas na UFRJ e Ana Kiffer, 
doutora e professora. Disponível em: http://www.revistavertigem.com/2015/11/21/as-vozes-femininas-
de-mia-couto/. 
8
 Entrevista intitulada 'As Vozes Femininas de Mia Couto' concedida à Kamille Viola e publicada pela 

Revista Vertigem a partir do debate que ocorreu no lançamento da obra Mulheres de Cinzas, na 
Biblioteca Parque Estadual, no Centro, em 21/11/2015. Mia Couto respondeu às perguntas de 
Carmen Lucia Tindó Secco, doutora e professora de Literaturas Africanas na UFRJ e Ana Kiffer, 
doutora e professora. Disponível em: http://www.revistavertigem.com/2015/11/21/as-vozes-femininas-
de-mia-couto/. 
9
 Entrevista intitulada 'As Vozes Femininas de Mia Couto' concedida à Kamille Viola e publicada pela 

Revista Vertigem a partir do debate que ocorreu no lançamento da obra Mulheres de Cinzas, na 
Biblioteca Parque Estadual, no Centro, em 21/11/2015. Mia Couto respondeu às perguntas de 
Carmen Lucia Tindó Secco, doutora e professora de Literaturas Africanas na UFRJ e Ana Kiffer, 
doutora e professora. Disponível em: http://www.revistavertigem.com/2015/11/21/as-vozes-femininas-
de-mia-couto/. 

http://www.revistavertigem.com/2015/11/21/as-vozes-femininas-de-mia-couto/
http://www.revistavertigem.com/2015/11/21/as-vozes-femininas-de-mia-couto/
http://www.revistavertigem.com/2015/11/21/as-vozes-femininas-de-mia-couto/
http://www.revistavertigem.com/2015/11/21/as-vozes-femininas-de-mia-couto/
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 Mia Couto reforçou sobre quão significativo é que Moçambique entenda 

acerca das diferentes vozes que existem em seu passado. "Nós próprios, dentro da 

África, estamos lutando para isso, para mostrar que a história não é tão simples 

assim, com os maus de lá de fora e nós, os inocentes injustiçados, lá de dentro" 

(COUTO, 2015)10. O autor lembra que até mesmo alguns povos africanos 

cometeram e ainda cometem atos de injustiças, de violência, de ocupação e de 

colonização do próprio continente.  

Esse pensamento crítico do autor é trazido para dentro das suas tramas e 

isso exige muito cuidado com as formas de trabalhar tais questões nas personagens 

criadas para compor esse exercício literário. A escrita de um livro, para o autor 

moçambicano, é narrada por ele de modo poético tal qual ele o faz em toda sua 

narrativa. Mia Couto resume sua experiência dizendo:  

 
Eu tenho que ser tomado, essas personagens tomam posse de mim, 
eu tenho que ser elas. E é uma coisa que é de domínio quase da 
embriaguez, porque eu tenho que deixar de saber quem eu sou. 
É um processo de apagamento, eu tenho que saber não ser, pra dar 
espaço pra que essa gente seja. E isso eu não sei como se faz, mas 
provavelmente é uma coisa no domínio, não (vou) dizer da patologia, 
mas no domínio de uma coisa que está muito dentro de nós. Porque 
eu não sei se o ser humano tem muita essência, mas tem alguma, 
provavelmente, e uma das que tem é a capacidade de poder viajar 
pelos outros, por outras identidades. (COUTO, 2015)11 

 

Para criar essas identidades tão complexas e oferecê-las ao leitor nas vozes 

das personagens que amalgamam a obra, o autor se utiliza muito de personagens 

híbridos, de personagens que não estão num único lugar nem são uma única 

                                                           
 

10
 Entrevista intitulada 'As Vozes Femininas de Mia Couto' concedida à Kamille Viola e publicada pela 

Revista Vertigem a partir do debate que ocorreu no lançamento da obra Mulheres de Cinzas, na 
Biblioteca Parque Estadual, no Centro, em 21/11/2015. Mia Couto respondeu às perguntas de 
Carmen Lucia Tindó Secco, doutora e professora de Literaturas Africanas na UFRJ e Ana Kiffer, 
doutora e professora. Disponível em: http://www.revistavertigem.com/2015/11/21/as-vozes-femininas-
de-mia-couto/. 
11

 Entrevista intitulada 'As Vozes Femininas de Mia Couto' concedida à Kamille Viola e publicada pela 
Revista Vertigem a partir do debate que ocorreu no lançamento da obra Mulheres de Cinzas, na 
Biblioteca Parque Estadual, no Centro, em 21/11/2015. Mia Couto respondeu às perguntas de 
Carmen Lucia Tindó Secco, doutora e professora de Literaturas Africanas na UFRJ e Ana Kiffer, 
doutora e professora. Disponível em: http://www.revistavertigem.com/2015/11/21/as-vozes-femininas-
de-mia-couto/. 

http://www.revistavertigem.com/2015/11/21/as-vozes-femininas-de-mia-couto/
http://www.revistavertigem.com/2015/11/21/as-vozes-femininas-de-mia-couto/
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pessoa, uma vez que sua subjetividade é composta por uma identidade que não é a 

que era, a que eles conheciam, mas é uma outra, uma que os acompanha nesse 

movimento que fazem. Eles trazem muito das identidades que povoam essa 

fronteira entre a velha identidade e a nova: uma identidade híbrida. Pertencentes a 

essa categoria, temos em Mulheres de Cinzas a figura do cantineiro Sardinha, dos 

irmãos de Imani ― Dubula e Mwanatu ―, seu avô Tsangatelo, além dos próprios 

protagonistas Imani e o Sargento Germano de Melo. 

 
Cansado de escrever, tirei o uniforme e pendurei-o num cabide e 
fiquei a olhar para o fardamento como se fosse eu que estivesse ali 
suspenso, murcho, sem luz e sem matéria. Estranho sentimento 
para quem nunca foi realmente um soldado. Mas o problema, 
permita Vossa Excelência a ousadia, o meu problema é que nunca 
fui uma outra coisa, fosse ela qual fosse. Eu sou a farda vazia, 
pendurada num cabide que apenas as sombras vestem e despem. 
Confesso, Excelência, que muitas vezes me ocorreu desistir de tudo 
e partir pelo mato em direção a Inhambane e dali escapar para o 
norte, para a capital da colónia, a Ilha de Moçambique. Eu não iria 
apenas para uma ilha. Eu seria uma ilha. (COUTO, 2015, p. 233, 
Grifo meu). 
 

Esse sentimento que invade o personagem é um misto de tristeza pela 

percepção de que nunca havia sido realmente um soldado, de que era somente um 

degredado que servia aos mesmos homens que o haviam expulsado do seu país. 

Para intensificar sua sensação de impotência diante dos eventos recém ocorridos 

em Nkokolani, o massacre feito pelas tribos inimigas à aldeia, suas casas, sua 

plantação e suas mulheres, o sargento Germano se dá conta de que durante toda a 

sua vida foi como aquela farda no cabide: sem utilidade nenhuma. 

Com Imani também se percebe essa dualidade de identidades, uma 

identidade que não quer mais ser a que sempre fora, mas que não sabe exatamente 

qual é. Precisa da visão de uma pessoa mais experiente para auxiliá-la na 

compreensão da sua identidade híbrida. 

 

Desde menina me incumbiram de uma missão que deveria caber a 
um rapaz: subir às figueiras para capturar morcegos e lhes arrancar 
as asas, sem que fosse mordida pelos seus pestilentos dentes. As 
membranas das asas, depois de secas, forravam as caixas de 
ressonância. Esse era o segredo mais valioso da receita paterna 
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para o fabrico de marimbas. Fui ganhando destreza na arte de 
capturar os grandes morcegos. [...] Nos ramos mais altos reuniam-se 
as fêmeas que amamentavam os filhotes. De tal modo se pareciam 
com pequenas pessoas que eu evitava enfrentá-las nos olhos para 
não fraquejar no meu intuito caçador. Aquele sentimento de 
compaixão foi-se avolumando à medida que em mim cresciam 
sonhos de maternidade. Até que, daquela vez, em frente ao tronco 
que devia escalar, ganhei coragem para declarar: 
— Desculpe, pai. Mas eu não volto lá em cima nunca mais. 
O meu velhote admirou-se com a minha atitude. Nenhum pai, em 
Nkokolani, aceita uma resposta negativa. Mas ele sorriu, com 
inesperada doçura. Não quer subir?, perguntou, com ar apatetado. 
Neguei, em silêncio, mas com firmeza. E ele, surpreendentemente, 
aceitou a minha recusa. 
— Está com pena dos morcegos? Eu entendo, minha filha. E vou-lhe 
dizer por que percebo muito bem essa sua recusa. 
E contou-me uma história antiga, que escutara dos seus avós. 
Naquele tempo, os morcegos cruzavam os céus com a vaidade de se 
acreditarem criaturas sem semelhança neste mundo. Certa vez, um 
morcego tombou ferido numa encruzilhada de caminhos. Passaram 
por ali os pássaros e disseram: olha, um dos nossos! Vamos ajudá-
lo! E levaram-no para o reino dos pássaros. O rei das aves, porém, 
ao ver o morcego moribundo, comentou: ele tem pelos e dentes, não 
é dos nossos, levem-no daqui para fora. E o pobre morcego foi 
depositado no lugar onde havia tombado. Passaram os ratos e 
disseram: olha, é um dos nossos, vamos salvá-lo! E conduziram-no à 
presença do rei dos ratos, que proclamou: tem asas, não é dos 
nossos. Levem-no de volta! E conduziram o agonizante morcego 
para o fatídico entroncamento. E ali morreu, só e desamparado, 
aquele que quis pertencer a mais do que um mundo. Era evidente a 
moralidade da fábula. Por isso estranhei a sua pergunta, no final: 
— Entendeu, filha? 
— Acho que sim. 
— Duvido. Porque esta história não é sobre morcegos. É sobre você, 
Imani. Você e os mundos que se misturam dentro de si (COUTO, 
2015, p. 87-89). 

 

O conceito de hibridismo ou hibridação possibilita a compreensão das 

identidades bem como dos processos de subjetivação a partir de um processo fluido 

que constrói e desconstrói, negocia e luta por reconhecimento. No fragmento, a 

personagem Imani está entre dois mundos e sua identidade é uma mescla destes 

mundos ou das experiências que ela tem com eles, é o sujeito híbrido da crítica pós-

colonial, visto como descentrado e desterritorializado. 

As personagens com suas identidades formadas ou em formação a partir das 

velhas identidades formam um indivíduo desterritorializado, um sujeito em devir, em 
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mutação de si. Essa alteridade constituinte é o sujeito híbrido nas discussões de  

Bhabha (2005) e também o sujeito desterrado nas reflexões de Fanon (1979), em 

Os Condenados da Terra, que por ser descentrado é diverso. É 'um outro' que 

permite que seja alcançada a diversidade enquanto dado e enquanto 

descentramento que inverte valores onde o centro é constituído da margem, a qual 

se torna a condição do ser, do devir: o vir a ser conforme Deleuze (1998). É um 

sujeito que se situa sempre entre dois mundos. 

 
Devir é jamais imitar, nem fazer como, nem ajustar-se a um modelo, 
seja ele de justiça ou de verdade. Não há um termo de onde se 
parte, nem um ao qual se chega ou se deve chegar. Tampouco dois 
termos que se trocam. A questão 'o que você está se tornando?' é 
particularmente estúpida. Pois à medida que alguém se torna, o que 
ele se torna muda tanto quanto ele próprio. Os devires não são 
fenômenos de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, 
de evolução não paralela, núpcias entre dois reinos. 
(DELEUZE;PARNET, 1998, p. 10) 

 

Assim percebo as personagens de Mulheres de Cinzas, sempre entre dois 

mundos sem saber qual é o seu lugar nem quais são suas identidades nessa 

fronteira. Todo devir forma um encontro entre dois termos heterogêneos os quais se 

desterritorializam mutuamente. Essa relação é o que marca a constituição do que é 

híbrido em que o que está na margem é uma produção do que é hegemônico, pois 

enquanto isso é subvertido, também é negado ao se afirmar o 'eu' que é sempre 

outro. É a produção de hibridismos em resistência a discursos repletos de 

hegemonia, processo que envolve a produção de si, da promoção de uma 

identificação subalterna, mas não uma identidade, uma vez que este sujeito se 

encontra em devir, lembrando Deleuze e sua preferência pelo uso do termo 

subjetividade e não identidade. 

A preocupação de Mia Couto com o que retrata nas suas obras faz com que 

ele brinde o leitor com personagens redondas cuja evolução se percebe no 

desenrolar da trama; com identidades híbridas constituintes de sujeitos com 

posicionamentos marginais que se tornam centrais no decorrer da narrativa. O 

escritor que se assume como um autor político, se mostra preocupado com a atual 

situação de Moçambique ao afirmar que "a grande batalha em Moçambique continua 
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a ser a construção do outro como um moçambicano, que pode ter ideias diferentes, 

mas (que) tem que ser escutado" (COUTO, 2017, grifo meu)12. Ao ser perguntado se 

houve alguma indecisão ou se é fruto da inspiração o motivo que fez com que um 

futuro médico se tornasse jornalista e depois de biólogo se tornasse escritor, Mia 

Couto não hesita na resposta:   

 
É uma mistura. Sobretudo, sou muito bom a tomar indecisões. Houve 
várias indecisões que deixei correr e a vida foi muito gratificante 
nesse aspecto, ofereceu-me possibilidades. Quando eu pensava ser 
médico, fui arrastado para uma outra coisa, mas foi de paixão. Foi 
um período revolucionário em Moçambique. Eu estava envolvido 
nesse tempo, nessa mudança. Tudo o que mudou na minha vida não 
tenho ressentimentos, são coisas que me trouxeram outros caminhos 
e foram bonitos. Foi um processo, de criação também do Mia Couto 
que é hoje. Sim. Vivi essa vida como se eu estivesse a escrevê-la, 
como se a estivesse a inventar. (COUTO, 2017)13  

 
 Por se considerar um sujeito híbrido, o escritor transita com leveza pelos 

espaços em que sua obra o leva e diz-se surpreendido pelo carinho com que o leitor 

se relaciona com seus livros, pois como "um poeta que conta histórias" compreende 

que "a poesia não é só um género literário, é uma maneira de estar vivo, uma 

maneira de olhar o mundo" e utiliza sempre um olhar poético para narrar este mundo 

sob a forma de verso ou em prosa (COUTO, 2017). Entretanto, esse seu olhar não 

deixa de ver as injustiças que ocorrem ao seu redor. Enfatiza a importância da 

literatura como meio de rememorar o que ocorreu no seu país e em praticamente 

todo o continente africano, de modo que isso não fique no esquecimento. 

 
Depois da guerra, houve um silêncio sobre o tema. Esse esquecimento 
era uma espécie de mentira. A literatura reformou esse passado, reabriu 
o acesso a um tempo que era nosso. A literatura pode humanizar 
novamente o leitor. A primeira violência em Moçambique não foi pegar 
em armas. Foi deixar de ouvir o outro, desumanizar, transformar o 
diferente em inimigo. (COUTO, 2017)14 

                                                           
 

12
 Entrevista concedida à jornalista Ana Sofia Pinheiro, do Jornal de Aveiro, com o título “Sou um 

poeta que conta histórias”, em 05/12/2017. Disponível em http://www.diarioaveiro.pt/noticia/26656. 
13

 Entrevista concedida à jornalista Ana Sofia Pinheiro, do Jornal de Aveiro, com o título “Sou um 

poeta que conta histórias”, em 05/12/2017. Disponível em http://www.diarioaveiro.pt/noticia/26656. 
14 Entrevista concedida à Alexandre Lucchese, intitulada 'Mia Couto alerta para os riscos da 

desumanização e do politicamente correto' em  palestra realizada na Praça da Alfândega, no Teatro 

http://www.diarioaveiro.pt/noticia/26656
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Mia Couto comentou que depois de 16 anos de guerra civil, terminada em 1992, 

a importância da literatura em Moçambique é muito grande para evitar ou mesmo para 

acabar com o silenciamento em torno desse fato que atingiu toda a nação. Ele cita o 

valor da resistência de artistas e intelectuais moçambicanos que deram passos 

significativos para a reconstrução daquele povo e daquela nação. Lembra que mulheres 

autoras mesmo atuando na resistência ao apagamento da história do seu povo, mesmo 

sendo as detentoras de um jeito especial de contar histórias, são pouco valorizadas e 

reconhecidas. Uma das únicas autoras moçambicanas reconhecidas é Paulina 

Chiziane ― primeira mulher a publicar um romance no país, no ano de 1990. A 

escritora precisou enfrentar o sistema patriarcal violento por ser uma mulher que 

obteve reconhecimento tanto nacional quanto internacional e isso fazia com que os 

homens se sentissem ameaçados. Mia Couto diz que uma mulher que conta 

histórias e estas histórias cruzam o Atlântico, pode ser vista como uma ameaça à 

insegurança masculina, uma vez que está estruturalmente arraigada ― mesmo num 

país tão subalternizado ―, a ideia de que 'eu sou o dono da voz, o dono da história'. 

(COUTO, 2017)15 

 Esse pensamento tipicamente patriarcal faz com que Mia Couto tenha muito 

cuidado ao compor as personagens femininas nas narrativas. O fato de trazer para a 

narração de Mulheres de Cinzas uma mulher, ― é a primeira vez que Mia Couto faz 

isso num romance ―, demonstra seu interesse em que, da forma como consegue 

devido ao seu locus enunciatio, suas personagens tenham voz e contem suas 

histórias para quem quiser ouvi-las. Ao falar sobre suas expectativas acerca da 

                                                                                                                                                                                     
 

Carlos Urbim, em ocasião da Feira do Livro de Porto Alegre, em 13/11/2017. Disponível em: 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/livros/noticia/2017/11/mia-couto-alerta-para-os-riscos-
da-desumanizacao-e-do-politicamente-correto-cj9yvtqp104gg01msgb5tcuar.html. 
15

 Entrevista intitulada 'As Vozes Femininas de Mia Couto' concedida à Kamille Viola e publicada pela 

Revista Vertigem a partir do debate que ocorreu no lançamento da obra Mulheres de Cinzas, na 
Biblioteca Parque Estadual, no Centro, em 21/11/2015. Mia Couto respondeu às perguntas de 
Carmen Lucia Tindó Secco, doutora e professora de Literaturas Africanas na UFRJ e Ana Kiffer, 
doutora e professora. Disponível em: http://www.revistavertigem.com/2015/11/21/as-vozes-femininas-
de-mia-couto/. 

 

http://www.revistavertigem.com/2015/11/21/as-vozes-femininas-de-mia-couto/
http://www.revistavertigem.com/2015/11/21/as-vozes-femininas-de-mia-couto/
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construção dessas personagens demonstra a preocupação que teve no processo 

escritural com relação a denotar verdade suficiente no que escrevia. Para a 

construção de personagens tão complexas com deslocamentos identitários tão 

marcantes, faz-se necessário, realmente, ter uma estrutura narrativa bem 

arquitetada para transmitir toda a sensibilidade poética ao leitor. A preocupação do 

autor ultrapassa os conceitos que ele trata enquanto teórico, haja vista discute e 

analisa sua própria obra ficcional e apresenta problemáticas urgentes na pauta das 

questões feministas. 

 
Quando comecei a escrever contos, e era preciso construir um 
personagem feminino, percebi que não tinha verdade o suficiente, 
me faltava um qualquer coisa. E pensei que a solução seria 
conversar com mulheres para saber como seria a situação concreta 
daquela história, como uma mulher se sentiria... Mas vi que não é 
uma questão interna, um medo que eu tinha, que a minha geração 
viria a definir como ‘o ser masculino’, [...] Uma das razões dessa 
violência contra a mulher, eu acho que é o medo. O homem tem 
medo disso, que pode ser, para ele, a mulher. Tem medo quando a 
mulher está calada, tem medo quando a mulher fala. Porque tem 
profundo desconhecimento dela. (COUTO, 2017)16 
 

Em uma temática tão importante para todas as mulheres, perceber o cuidado 

que o autor teve na escrita e primeiramente, na pesquisa da mesma, é uma maneira 

de perceber o valor que ele dá para os temas que aborda; leva a perceber que não é 

apenas uma escritura ficcional, é uma realidade trazida para a literatura e construída 

com alicerces tão firmes que o fizeram investigar para ter mais conhecimento sobre 

o assunto. Isso mostra também que o autor faz análises das situações que dão 

origem a esta questão tão delicada e que o insere como homem no universo 

daqueles que têm medo das mulheres por ignorarem seu modo de pensar, por 

desconhecerem de forma mais aprofundada o pensamento feminino. 

 
 
 
 

                                                           
 

16 Entrevista concedida por Mia Couto e Publicado na seção de Literatura do Magazine 'O Tempo', em 

29/06/17, pela jornalista Flávia Denize com o título 'A Construção de Mia Couto'. Disponível em: 
http://www.otempo.com.br/diversão/magazine/a-construção-de-mia-couto-1.1490967. 
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1.2 CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE E AMERICANAH 

 

A escritora Chimamanda Ngozi Adichie é uma representante da literatura 

nigeriana, nascida em 1977, em Enugu, Nigéria. Ela é pertencente à tribo Igbo17, 

filha de um professor universitário e uma administradora, por isso cresceu no 

campus universitário de Nsukka, Estado de Enugu, onde ela frequentou escolas 

primárias e secundárias se revelando precocemente na leitura e na escrita. 

Antes do romance Americanah, a autora escreveu Hibisco Roxo (2003) e 

Meio Sol Amarelo (2006), publicados no Brasil pela Companhia das Letras; na 

sequência publicou, em 2009, um livro de contos, A coisa à volta do teu pescoço, 

lançado em Portugal, em 2009, pela editora Dom Quixote e no Brasil, em 2017, pela 

Companhia das Letras, com o título de No seu pescoço. Com o romance 

Americanah, a autora tornou-se mais conhecida, venceu o prêmio National Book 

Critics Circle Award e o New York Times Book Review que reconheceu seu romance 

como um dos dez melhores livros do ano.  

Além de ficcionista, Adichie é também professora universitária, pesquisadora 

e crítica literária18. Seus discursos sobre as temáticas racismo e feminismo 

                                                           
 

17
 Os igbos (pronúncia ibos) são um dos maiores grupos étnicos africanos. Habitam do leste, sul e do 

sudeste da Nigéria. A Nigéria se tornou independente em 1960, foi formada pela reunião do povo ibo 
com o povo hausa. Os ibos eram provenientes da província de Biafra, a leste do país, e formavam a 
elite da Nigéria. Num golpe de Estado, em 1966, um grupo de oficiais do exército da etnia ibo tomou o 
poder. No entanto, em um contragolpe, o novo governo foi derrubado e os ibos passaram a ser 
caçados e massacrados no país inteiro. Os que conseguiram escapar fugiram para a sua província de 
origem e se declararam independentes. A província de Biafra era muito rica em petróleo. Por esse 
motivo, o governo não iria aceitar sua separação, tendo em vista que era a região mais rica do país. 
Esse fator resultou numa guerra civil que teve início em 1967, e fim em 1970. Morreram, 
aproximadamente, um milhão de pessoas, em sua maioria ibos. Biafra se rendeu e foi anexada 
novamente ao território da Nigéria. O igbo é uma língua falada na Nigéria por cerca de 20-25 milhões 
de pessoas, os igbos, especialmente na região sudeste, anteriormente conhecida como Biafra e em 
partes da região sul-sudeste da Nigéria. A língua foi usada por John Goldsmith como exemplo para 
justificar o desvio do modelo clássico linear de fonologia tal como era dito no The Sound Pattern of 
English. É escrita em alfabeto latino. O igbo é uma língua tonal, como o ioruba ou o chinês. Existem 
centenas de dialetos diferentes e línguas Igbóides incluídas na língua igba. Informação disponível em: 
http://civilizacoesafricanas.blogspot.com.br/2010/02/ibos.html. Na obra Meio Sol Amarelo (2006), (Half 
of a Yellow Sun), Chimamanda Adichie traz essa história como pano de fundo na sua ficção. Ganhou 
alguns prêmios como o Orange Prize for Fiction, in 2007, com essa obra. 
18

 Graduou-se em 2001 em Comunicação e Ciência Política, na Universidade Estadual de 
Connecticut. Em 2003 fez mestrado em Escrita Criativa na Universidade John Hopkins, em Baltimore. 
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passaram a interessar um público maior, de maneira que um deles, O perigo de uma 

história única, foi lançado no youtube em 2009, e teve uma tradução para o 

português realizada por Erika Barbosa. Somado a este, há também o discurso 

Sejamos Todos Feministas19 (2015), que foi lançado no youtube, em e-Book e livro 

físico, além de ter uma versão para o público infanto-juvenil lançada recentemente 

no gênero manifesto com o título no Brasil de Para educar crianças feministas 

(2017).  

Adichie começou a publicar em 2003 e continua publicando romances e 

contos tendo como temas principais questões de identidade, diversidade cultural, 

gênero e política, abordando nos primeiros romances que publicou, personagens 

que saem da sua terra natal, vão para outro país e nunca mais retornam para casa. 

O romance Americanah tem início com uma história de amor entre a jovem 

Ifemelu e o jovem Obinze que acaba sendo interrompida pela ida dela aos Estados 

Unidos para dar continuidade aos estudos que não pode fazer na Nigéria devido ao 

caos pelo qual o país estava passando sob um regime militar.  

Primeiro, Ifemelu vai aos Estados Unidos, aonde uma tia já está morando, 

mais tarde é a vez de Obinze imigrar, mesmo que ilegalmente, para a Inglaterra. Ao 

apresentar, por meio da literatura, a trajetória desses dois jovens que saem da 

Nigéria em busca de outras oportunidades, Adichie apresenta, metaforicamente, a 

história de muitas outras pessoas, de muitos outros imigrantes que sonham com 

melhores chances em um país de "primeiro mundo".  

 Na obra Americanah, a autora apresenta uma personagem que vai para os 

Estados Unidos, mas que volta para casa. É uma nova abordagem, um novo olhar 

para a condição de imigrante, mais especificamente, para a mulher imigrante e sua 

condição de subalternidade num país que a vê como estrangeira. Em geral, as 

personagens que protagonizam suas obras são: 

                                                                                                                                                                                     
 

E, em 2008, fez o mestrado de Estudos Africanos na Universidade de Yale.   
(http://www.easternct.edu/blog/chimamanda-ngozi-adichie-01/). 
19

 We should all be feminists: Sejamos Todos Feministas (tradução de Cristina Baum). Inicialmente é 
uma miniconferência pela TEDxEuston, mas se torna também um livro publicado pela Companhia das 
Letras em 2015. 

http://www.easternct.edu/blog/chimamanda-ngozi-adichie-01/
http://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=03916
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mulheres negras em deslocamento entre os dois continentes: África 
e América e que se dividem no que se refere aos processos de 
construção identitária, não desejando abrir mão do que aprenderam 
no solo de origem, mas, desejando, também, negociar essa 
construção com o lugar que se encontram agora, a América, quase 
sempre. Negociações em torno do jogo de tradição e modernidade. 
Mulheres, em grande parte das vezes, emancipadas, independentes 
e que buscam auxiliar outras tantas mulheres negras a vencerem 
também. Adichie recorre, comumente, a temáticas referentes a 
construções estéticas, sobretudo sobre o cabelo como símbolo 
identitário e a forma como essa corporalidade negra se apresenta 
para o mundo enquanto linguagem e o que ela acaba por comunicar, 
ainda que o faça de forma secundária nas tramas tecidas e narradas. 
(CORDEIRO; OLIVEIRA, 2015, p. 1-2) 

 

As situações ficcionalizadas nas narrativas da nigeriana se assemelham 

bastante com as vivenciadas pela escritora.20 Há na personagem Ifemelu do 

romance Americanah, por exemplo, algumas semelhanças com a autora, tanto no 

fato de Adichie e Ifemelu saírem da Nigéria e irem para os Estados Unidos, quanto 

na profissão dos pais ser diretamente ligada à universidade. Sua ficção problematiza 

uma visão de ideias preconcebidas que muitas pessoas têm sobre algo que 

desconhecem ou que conhecem apenas por um ângulo, como uma história única, 

sobre os perigos que todos correm ao aceitar uma única versão dos fatos, neste 

caso, com relação ao continente africano e sua história. "A consequência de uma 

única história é essa: ela rouba das pessoas sua dignidade". (ADICHIE, 2009, p. 4)  

Americanah é uma narrativa que problematiza esteticamente questões 

polêmicas e repletas de tabus como o racismo e o feminismo. Considerada jovem, 

diante de muitos autores e autoras do continente africano que só tiveram visibilidade 

após muito tempo de produção e com muito mais idade que ela, Adichie tem sido 

apontada como uma das grandes representantes intelectuais do seu país por trazer 

na sua escrita traços marcantes da realidade que afeta o povo nigeriano, 

                                                           
 

20
  Aos 19 anos, Adichie foi morar nos Estados Unidos para cursar Comunicação e Ciência Política na 

Universidade Drexel, na Filadélfia. (https://revistacult.uol.com.br/home/em-livro-inedito-chimamanda-
faz-refletir-sobre-racismo-velado). 
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denunciando, assim, os vários aspectos de racismo, de sexismo, de misoginia e 

tentativas de colonização do outro. 

Acerca dessas denúncias feitas pela autora, há no conto No seu pescoço 

homônimo à obra, uma delação feroz contra o colonialismo selvagem e suas marcas 

deixadas naquele solo e naquela gente como a corrupção nas instituições e nos 

governos: "pensava [...] em sua mãe, cujo salário mal chegava para pagar os 

estudos dos seus irmãos na escola de ensino médio onde os professores davam 

nota dez para quem lhes passava um envelope de papel pardo" (ADICHIE, 2017, p. 

128). Muitos traços se percebem ao longo da sua literatura, que mostra claramente 

figuras de autoridades e suas posturas ditatoriais.  Além disso, denuncia os riscos da 

internalização com a história única sobre determinadas verdades e povos.  

 
Eu venho de uma família nigeriana convencional, de classe 
média. Meu pai era professor. Minha mãe, administradora. Então nós 
tínhamos, como era normal, empregada doméstica, que 
frequentemente vinha das aldeias rurais próximas. Então, quando eu 
fiz 8 anos, arranjamos um novo menino para a casa. Seu nome era 
Fide. A única coisa que minha mãe nos disse sobre ele foi que sua 
família era muito pobre. Minha mãe enviava inhames, arroz e nossas 
roupas usadas para sua família. E quando eu não comia tudo no 
jantar, minha mãe dizia: "Termine sua comida! Você não sabe que 
pessoas como a família de Fide não tem nada?" Então eu sentia uma 
enorme pena da família de Fide. Então, um sábado, nós fomos visitar 
a sua aldeia e sua mãe nos mostrou um cesto com um padrão 
lindo, feito de ráfia seca por seu irmão. Eu fiquei atônita! Nunca havia 
pensado que alguém em sua família pudesse realmente criar alguma 
coisa. Tudo que eu tinha ouvido sobre eles era como eram 
pobres, assim havia se tornado impossível pra mim vê-los como 
alguma coisa além de pobres. Sua pobreza era minha história única 
sobre eles. (ADICHIE, 2009)21 

  

Vivenciar situações de história única e perceber-se vivenciando esta situação 

levou a autora a refletir sobre seu modo de ver e pensar o outro com quem se 

                                                           
 

21
 Esse excerto faz parte da transcrição da miniconferência ministrada por Chimamanda Adichie 

promovida pelo Technology Entertainment Design (TED), jul. 2009. Vídeo (19 min.) Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=EC-bh1YARsc&feature=youtu.be. Acesso em 12/07/2017. 
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relacionava. Faz com que ela se recorde de situações em que ela, também, foi vista 

sob o olhar único do outro. 

 
Anos mais tarde, pensei nisso quando deixei a Nigéria para cursar 
universidade nos Estados Unidos. Eu tinha 19 anos. Minha colega de 
quarto americana ficou chocada comigo. Ela perguntou onde eu tinha 
aprendido a falar inglês tão bem e ficou confusa quando eu disse 
que, por acaso, a Nigéria tinha o inglês como sua língua oficial. Ela 
perguntou se podia ouvir o que ela chamou de minha "música 
tribal" e, consequentemente, ficou muito desapontada quando eu 
toquei minha fita da Mariah Carey. Ela presumiu que eu não sabia 
como usar um fogão. O que me impressionou foi que: ela sentiu pena 
de mim antes mesmo de ter me visto. Sua posição padrão para 
comigo, como uma africana, era um tipo de arrogância bem 
intencionada, piedade. Minha colega de quarto tinha uma única 
história sobre a África. Uma única história de catástrofe. Nessa única 
história não havia possibilidade de os africanos serem iguais a ela, 
de jeito nenhum. Nenhuma possibilidade de sentimentos mais 
complexos do que piedade. Nenhuma possibilidade de uma conexão 
como humanos iguais. (ADICHIE, 2009)22 

 

Reduzir a complexidade do ser humano a um único aspecto é o que Adichie 

trata aqui como sendo o perigo da história única. Olhar uma pessoa ou um 

continente, como a África, somente por um viés é uma atitude questionável e 

reducionista que não dá ao outro a oportunidade de mostrar quem é ou mesmo de 

tentar ser quem gostaria de ser. Tira dele toda e qualquer chance de ser um igual, 

pois é sempre visto como inferiorizado, pequeno, diante da magnitude do poder da 

visão única do outro. A autora comenta que fato semelhante ocorreu também com 

sua produção literária. 

 
E então eu comecei a perceber que minha colega de quarto 
americana deve ter, por toda sua vida, visto e ouvido diferentes 
versões de uma única história. Como um professor, que uma vez me 
disse que meu romance não era "autenticamente africano". Bem, eu 
estava completamente disposta a afirmar que havia uma série de 
coisas erradas com o romance, que ele havia falhado em vários 
lugares. Mas eu nunca teria imaginado que ele havia falhado em 

                                                           
 

22
 Esse excerto faz parte da transcrição da miniconferência ministrada por Chimamanda Adichie 

promovida pelo Technology Entertainment Design (TED), jul. 2009. Vídeo (19 min.) Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=EC-bh1YARsc&feature=youtu.be. Acesso em 12 de julho de 2017. 
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alcançar alguma coisa chamada autenticidade africana. Na verdade, 
eu não sabia o que era "autenticidade africana". O professor me 
disse que minhas personagens pareciam-se muito com ele, um 
homem educado de classe média. Minhas personagens dirigiam 
carros, elas não estavam famintas. Por isso elas não eram 

autenticamente africanos. (ADICHIE, 2009)23
 

 

Uma consequência da história única é essa diferenciação entre o eu e o outro 

que nos mostra que na relação com o outro aparecem nossas diferenças, mas não 

somente elas. Aparecem também, ou pelo menos deveriam aparecer, nossas 

semelhanças, o que nos faz parecidos, mesmo sendo singulares. O modo de ver 

único contém em si o perigo dos estereótipos, da habilidade de fazer com que algo 

que é repetido várias vezes, se torne a verdade, como é o caso da forma como 

Adichie via os mexicanos. 

 
Mas eu devo rapidamente acrescentar que eu também sou 
culpada na questão da única história. Alguns anos atrás, eu visitei o 
México saindo dos EUA. O clima político nos EUA àquela época era 
tenso. E havia debates sobre imigração. E, como frequentemente 
acontece na América, imigração tornou-se sinônimo de 
mexicanos. Havia histórias infindáveis de mexicanos como pessoas 
que estavam espoliando o sistema de saúde, passando às 
escondidas pela fronteira, sendo presos na fronteira, esse tipo de 
coisa. Eu me lembro de andar no meu primeiro dia por 
Guadalajara, vendo as pessoas indo trabalhar, enrolando tortilhas no 
supermercado, fumando, rindo. Eu me lembro que meu primeiro 
sentimento foi surpresa. E então eu fiquei oprimida pela 
vergonha. Eu percebi que eu havia estado tão imersa na cobertura 
da mídia sobre os mexicanos que eles haviam se tornado uma coisa 
em minha mente: o imigrante abjeto. Eu tinha assimilado a única 
história sobre os mexicanos e eu não podia estar mais envergonhada 
de mim mesma. Então, é assim que se cria uma única 
história: mostre um povo como uma coisa, como somente uma 
coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão. (ADICHIE, 
2009)24 
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 Esse excerto faz parte da transcrição da miniconferência ministrada por Chimamanda Adichie 

promovida pelo Technology Entertainment Design (TED), jul. 2009. Vídeo (19 min.) Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=EC-bh1YARsc&feature=youtu.be. Acesso em 12 de julho de 2017. 
24

 Esse excerto faz parte da transcrição da miniconferência ministrada por Chimamanda Adichie 
promovida pelo Technology Entertainment Design (TED), jul. 2009. Vídeo (19 min.) Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=EC-bh1YARsc&feature=youtu.be. Acesso em 12 de julho de 2017. 
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Este modo de ver focado apenas nas diferenças tira a dignidade do outro, de 

maneira que se destaca nossa dificuldade de conviver com mais humanidade 

contribuindo para a repetição de ideias estereotipadas, de discursos colonizadores 

lineares que inferiorizam o que é visto como diferente de mim sem nenhuma 

valoração da diversidade de cada um. O poder de narrar, de contar algo sobre 

alguém, um lugar, um povo, é muito grande, tanto que uma construção mal 

estruturada pode levar à manutenção de um status quo de desigualdades. A  

narrativa que apresenta a história de um povo é tão poderosa que pode tornar essa 

história contada, mas não verdadeira, na definitiva história desse povo.  

 
[...] A ficção também tem seu papel na construção da cultura [...] os 
textos ficcionais são capazes de serem diferencialmente constitutivos 
da cultura da qual são o produto. Isto acontece porque contribuem 
para a reconfiguração do imaginário nacional e para o 
estabelecimento das novas fronteiras do possível [...] incluem uma 
luta contínua sobre modos de viver, condições de trabalho, 
autorrepresentação e relacionamentos com o Outro. (BONNICI, 
2011, p. 272) 
 

A escrita como modo de narrar pode retratar uma afirmação da ausência em 

que quem escreve e quem lê atuam como atores sociais que desempenham papéis 

importantes para a manutenção ou não de uma volatilidade ao significado em 

relação à permanência da linguagem que precisa "durar além de seu momento de 

criação". (BONNICI, 2011, p. 270). A relação do que é narrado com o que é real na 

vida dos indivíduos tem suas diferenças e por vezes olhamos o narrado com olhares 

de verdade para além da ficção. Esta também é uma forma de visão única, pois, "a 

ficção oferece um espaço no qual tudo pode acontecer" (BELSEY, 2010, p. 9 apud 

BONNICI, 2011, p. 271). Esse poder transformador da narrativa é grande ao ponto 

de permitir que mesmo havendo distanciamentos entre quem narra e quem lê, a 

literatura "fornece a ausência que permite aos leitores o engajamento com temas de 

conflitos culturais e de diálogo, de presença e de ausências, de identidade e de 

anonimato, os quais se referem tanto ao Outro quanto a si mesmos" (BONNICI, 

2011, p. 270). Esse engajamento possibilitado pela literatura, e no caso específico 

desse texto, pode alterar uma forma de ver o que é apresentado pela 

autorrepresentatividade que ocorre quando o leitor se permite alcançar pela obra 
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literária. Esse evento pode, inclusive, levar o leitor a refletir sobre sua maneira de ver 

a si mesmo e a sua situação de indivíduo. Na especificidade da autora, levou-a a 

repensar sua visão única sobre uma história e com relação à personagem criada por 

ela, teria isso ocorrido também? 

 A partir disso, percebo que o questionamento de quem somos é comum e 

constante a praticamente todo ser humano. A busca de sentido é algo que nos 

compõem enquanto sujeito pós-modernos e na arte quanto na vida é um dos 

conceitos determinantes para a pós-modernidade. Essa busca pela identidade tem 

relação direta com o que somos seja individualmente, seja perante a sociedade, 

diante do que os outros esperam que sejamos e diante do que essencialmente 

queremos ser. Na narrativa, essa busca ocorre ainda que imbricada pelo 

historicismo presente nas narrativas analisadas, o qual se enleia de forma constante 

a ponto de incluir a diferença por meio da percepção de uma relação entre o texto 

ficcional e um pano de fundo. Entretanto, na narrativa tudo é ficção e passa pelo 

"desejo dos escritores que [a criam mais] do que pelo contexto cultural e histórico" 

(BONNICI, 2011, p. 271, grifo da citação original). 

 Assim, observo que a identidade está ligada à perspectiva de estreitar 

relações, diminuir distâncias diante da realidade global na qual estamos inseridos 

em que tudo é acelerado de forma a trazer, cada vez mais rapidamente, resultados. 

Estes resultados tornam-se, de muitos modos, o objetivo único de muitas pessoas, 

de muitos países que, num ritmo acelerado de crescimento, se inserem e se veem 

inseridos no universo globalizado que ultrapassa fronteiras geográficas, mas que 

nem sempre conseguem ultrapassar as fronteiras da visão única de cada indivíduo. 

 A compreensão de que fronteira é um marco que vai além dos limites que se 

demarcam geograficamente pelas nações é fundamental para transcender a esse 

sentido, percebendo que fronteiras são balizas de espaço e cultura que os 

indivíduos utilizam de modo a fazer uma demarcação de seus territórios sejam eles 

identitários ou linguísticos e culturais. Na história contada por Adichie sobre a visão 

única que, tanto ela quanto as demais pessoas tinham ou ainda têm acerca de algo 

ou de alguém, percebo as fronteiras demarcando os territórios do modo de pensar, e 

cruzar esses territórios é um desafio que a autora propõe na obra Americanah ao 
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apresentar personagens que fazem esse trajeto e levam o leitor a esferas em que 

identidades se cruzam e se entrecruzam em ritmos vertiginosos. 

 
“Logo, logo vocês vão adotar um sotaque americano, pois não vão 
querer que as pessoas do serviço de atendimento ao consumidor 
fiquem falando ‘O quê? O quê?’ no telefone. Vão começar a admirar 
africanos que têm um sotaque americano perfeito”. (ADICHIE, 2014, 
p. 153)25 

 

 Esse ir e vir num espaço de miscigenação étnica e cultural gera em alguns 

momentos crises de identidade, pois as personagens da trama representam o 

indivíduo deslocado do seu espaço e sem saber mais o que é ou quem é. 

 
As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 
social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 
unificado. (HALL, 2001, p. 7) 

 
Essas relações complexas entre identidades e cultura, identidades e 

linguagem geram deslocamentos em que o indivíduo busca continuamente a si 

mesmo e ao outro. Nesses deslocamentos é construída a alteridade, uma vez que a 

identidade em construção acontece por meio das relações entre fatores individuais 

numa interdependência de fatores coletivos. Nesse espaço há o choque entre a 

identidade da personagem com a identidade da sociedade na qual está inserida, 

representada na citação anterior quando é dito que o sotaque que eles consideram 

estranho e cheio de afetações linguísticas se tornará o seu desejo em pouco tempo, 

devido a influência que o social exerce sobre o indivíduo. E assim, a construção da 

identidade, que não é algo pronto e acabado, é evidenciada na narrativa adichiana 

como um elemento que não parte apenas do próprio indivíduo, mas da sua relação 

com o outro representado por elementos como a cultura, a política, a economia que, 

queira o indivíduo ou não, fazem parte da sua composição atual e da sua relação 

                                                           
 

25
 Algumas citações da obra Americanah estão com aspas duplas porque a autora se utiliza desse 

recurso para marcar as falas das personagens. Optei, ao longo de todo o texto, por manter da forma 
como está escrito no original da obra, mesmo sabendo que as normas da ABNT normatizam que se 
utilize de aspas simples em casos como esse.  
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com o outro neste vasto universo dos processos identitários em constantes 

deslocamentos. 
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PARTE II 

 

PROCESSOS IDENTITÁRIOS EM MULHERES DE CINZAS E AMERICANAH  
 

 

[...] 
Na Fronteira 

você é o campo de batalha 
onde os inimigos são parentes; 

você está em casa, uma estranha, 
as disputas na fronteira cessaram 

a chuva de disparos acabou com a trégua 
você está ferida, fraca 

morta, reagindo; 
Viver na Fronteira significa 

que o moedor, de dentes brancos, quer dilacerar 
sua pele oliva, tirar o grão, seu coração 

te socar te apertar te esticar 
que você cheire a pão branco, mas morto; 

Para sobreviver à Fronteira 
você deve viver sem fronteiras 

ser um cruzamento. 
(ANZALDÚA, 2007)  

 

 

Nesta segunda parte estudo os processos identitários das duas personagens 

protagonistas, Ifemelu e Imani, dos respectivos romances, mais precisamente 

verifico as imagens poéticas que compõem o perfil e a discursividade dessas 

personagens no contexto da pós-colonialidade. Por meio da análise das 

personagens femininas e de suas respostas aos eventos de subalternidade é 

possível refletir sobre as formas de marginalização sofridas, com vistas a perceber o 

silêncio, a submissão, a subversão, enfim, os conflitos e tensões das identidades em 

(re)construção.  

Nesse sentido, as imagens poéticas e a discursividade referentes à 

mestiçagem, estranhamentos e culturas em contato retratam a heterogeneidade 

formada a partir desses encontros e fronteiras que ultrapassam os conceitos de 

moçambicanidade, nigerianidade e africanidade. 
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Pretendo visualizar o que são fronteiras nas obras, como se apresentam, qual 

a contribuição para os estudos identitários em desenvolvimento na pesquisa e para 

o entendimento da realidade em que as personagens estão inseridas, sendo 

imigrantes num país distante e diferente do seu país natal, ou convivendo com um 

estrangeiro que impõe alterações na rotina e nos hábitos fomentando as mudanças 

pelas quais passam. 

 Em Mulheres de Cinzas, há uma narração em primeira pessoa feita em 

capítulos alternados ora por Imani, ora pelo sargento Germano de Melo. Imani narra 

com descrições que nos lembram a todo o tempo de quem é a autoria da obra, haja 

vista o lirismo, as metáforas e as alusões ao fantástico, atributos muito comuns na 

prosa miacoutiana. Germano de Melo narra em forma de cartas.  

 
Lourenço Marques, 21 de novembro de 1884 
Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro José d’Almeida 
Escreve-lhe o humilde subordinado de Vossa Excelência, sargento 
Germano de Melo, destacado para capitanear o posto de Nkokolani 
e, nessa fronteira com o inimigo Estado de Gaza, representar os 
interesses dos portugueses. Esta é a primeira vez que endereço um 
relatório a Vossa Excelência. Tratarei de o não maçar restringindo-
me aos factos de que creio Vossa Excelência deve ter conhecimento. 
(COUTO, 2015, p. 30) 
 

 O sargento escreve as cartas para seu superior relatando as experiências que 

vivencia no vilarejo de Nkokolani para onde foi enviado por Portugal. Ele não 

compreende a língua do povo com quem tem contato e por isso, precisa de Imani 

para lhe servir de intérprete.  

 
Aproximei-me, na altura, curiosa. [...] 
— Sou Imani, patrão — anunciei-me, numa desajeitada vénia. — O 
meu pai mandou-me aqui para o ajudar no que fosse preciso. 
— És tu a tal moça? E que bem que falas português, a pronúncia 
corretíssima! Deus seja louvado! E onde é que aprendeste? 
— Foi o senhor padre que me ensinou. Vivi na missão, na praia de 
Makomani, durante anos. (COUTO, 2015, P. 63)26 

                                                           
 

26
 Algumas citações da obra Mulheres de Cinzas estão em itálico porque o autor se utiliza desse 

recurso para marcar as falas das personagens. Optei, em todo o texto, por manter da forma como 
está escrito no original da obra. 
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 A linguagem é um elemento que marca a presença do povo de Nkokolani que 

vive entre a sua língua materna e a língua do português. Esse contato entre as 

diferentes línguas gera situações de desconforto que em alguns momentos, 

apresentam uma pseudo solução ao ter alguém, nesse caso Imani, para traduzir o 

que dizem, tanto para o português que não tem nenhum conhecimento acerca da 

língua desse povo, quanto para o próprio povo quando ela precisa traduzir as cartas 

com as quais tem contato para compreender em que ritmo estão as tensões que se 

passam entre Portugal e a fronteira com o Estado de Gaza. São situações 

complexas que exigem atitudes diplomáticas para saber lidar com elas e, assim, ficar 

nesse limiar que marca as diferenças identitárias, culturais, políticas e linguísticas de 

cada povo. 

 As temáticas abordadas também são bastante complexas, como em 

Americanah, pois entre tantas questões de deslocamentos abarcam a condição 

feminina, apresentando um quadro real da violência que as mulheres sofrem em 

forma de silenciamento, de castigos físicos, de abusos sexuais, tudo isso com a 

linguagem peculiar de Mia Couto que mostra a realidade sem expor em demasia a 

figura feminina e sua condição de oprimida diante das guerras travadas com e pelos 

homens.  

 
Ficámos sentadas, eu e a mãe, num tricotar de silêncios de que 
apenas as mulheres são capazes. Os seus dedos magros 
esgravatavam na areia como se confirmassem intimidade com o 
chão. A voz dela tinha um sotaque de terra quando perguntou: 
— Trouxe vinho, lá do português? 
— Ainda sobraram umas garrafas. Está com medo que o pai lhe 
bata? 
— Já sabe como é: ele bebe, ele bate. 
Mistério sem entendimento: o modo como o pai conciliava em si tão 
opostas almas. Sóbrio, a sua delicadeza era a de um anjo. No toldar 
do álcool, convertia-se na mais maléfica das criaturas. (COUTO, 
2015, p. 25) 
 

 

 O autor trabalha as personagens que vivem situações delicadas de forma a 

não colocá-las numa situação de vítima somente, mas de sujeitos que vivenciam 

uma realidade nas quais estão inseridos e com as quais convivem buscando meios 
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de sair, a partir de metáforas que marcam o estilo narrativo miacoutiano. É mais do 

que eufemizar uma situação; é olhá-la sob outro enfoque, como no caso da mãe que 

escamoteia a sua situação de subalternidade com os recursos que possui, nesse 

caso, o fato de não sentir dores físicas diante das agressões do marido. 

 

— É incrível como o pai nunca desconfiou que a mãe mente. 
— E eu minto? 
— Claro que mente. Quando ele lhe bate e a mãe chora de dor. Não 
mente? 
— Esta doença é um segredo, o seu pai não pode suspeitar. Quando 
me bate pensa que as minhas lágrimas são verdadeiras. 
A enfermidade era congénita: Chikazi Makwakwa não sentia dor. 
Mãos e braços, marcados por sucessivas queimaduras, faziam o 
marido estranhar. Acreditava, no entanto, que aquela insensibilidade 
resultasse de amuletos encomendados à cunhada Rosi. Apenas eu 
sabia que era uma deficiência de nascença. 
— E a outra dor, mãe? 
— Que outra? 
— A dor da alma. 
Ela riu-se, encolhendo os ombros. Que alma? Que alma lhe restava 
depois de lhe morrerem duas filhas e os dois filhos terem saído de 
casa? (COUTO, 2015, p. 26) 
 

 Mesmo não sabendo que a mãe não sente dores físicas, Imani se preocupa 

com a dor na alma da mãe, pois o autor nos apresenta uma personagem que, 

mesmo sendo jovem, sabe que aquela situação na qual muitas mulheres com as 

quais ela convive estão inseridas não é adequada. É algo que faz todas elas 

infelizes, mesmo sendo comum de ser encontrada na sua tribo, na sua família: " — A 

sua mãe também era espancada? — A avó, a bisavó e a trisavó. É assim desde que 

a mulher é mulher" (COUTO, 2015, p. 26). Esse diálogo com sua mãe é para Imani 

como um presságio ruim, principalmente quando vem acompanhado de algumas 

afirmações maternas: "Prepare-se para ser espancada também você". (COUTO, 

2015, p. 26) 

 
Uma filha não contesta as certezas dos mais velhos. Imitei o seu 
gesto e na concha da mão suspendi um punhado de areia que, 
depois, deixei desabar em cascata. Aquela areia vermelha era, no 
costume da nossa gente, alimento das grávidas. Escorria-me por 
entre os dedos o desperdício da minha existência. (COUTO, 2015, p. 

26) 
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 A situação de marginalização da mulher apresentada em toda a narrativa 

torna-se ainda mais difícil quando os conflitos deixam de ser somente internos — 

não que isso seja pouco —  e se tornam também externos, como no caso da guerra. 

Na introdução do capítulo nove, intitulado 'Recados dos mortos, silêncio dos 

vivos', o autor diz:  

 
 A diferença entre a Guerra e a Paz é a seguinte: na Guerra, os 

pobres são os primeiros a serem mortos; na Paz, os pobres são os 
primeiros a morrer. Para nós, mulheres, há ainda uma outra 
diferença: na Guerra, passamos a ser violadas por quem não 
conhecemos. (COUTO, 2015, p. 107) 

  

Assim, manifesta-se o pensamento do autor diante de evento tão triste que é a 

guerra e a convivência com ela diariamente, principalmente para as minorias, ― 

mesmo estando num país e num continente que são a nível global vistos como 

minoritários, devido a visão única que os demais povos têm do continente africano e 

nesse caso particular, desse espaço que faz fronteira com o Estado de Gaza ―. No 

dia do lançamento do livro Mulheres de Cinzas, Mia Couto alegou que é muito 

importante que conheçamos mais de um lado da história para que possamos 

analisar e entender o que realmente aconteceu, para perceber que numa guerra 

nunca há vencedores, pois todos saem perdendo sempre:  

 
  Infelizmente, acho que nós, em Moçambique […], estamos ainda 

prisioneiros de uma visão única do passado e temos que nos libertar 
disso. Essa versão é válida também, mas é preciso que a gente 
pense que a história foi escrita por várias mãos e por vários vencidos. 
Houve vencidos do nosso lado e houve vencidos do lado de Portugal. 
Nesse livro eu quero trazer essas diferentes vozes. (COUTO, 2017)27 

 

A trama do romance expõe que a situação das mulheres naquele ambiente 

hostil, totalmente alterado por guerras e invasões é desumana, pois elas vivenciam 

um luto constante pelos seus filhos, pelos seus mortos, mas também por todas elas 

                                                           
 

27
 Trecho de uma entrevista de Mia Couto ocorrida no lançamento do romance Mulheres de Cinzas 

publicado no Blog Alegria leve por Joaquim Boavida. Disponível em: 
<http://alegriabreve47.blogspot.com.br/2017/01/mia-couto-devaneando-por-mulheres-de.html.> 
Acesso em 16 de abril de 2017. 

http://alegriabreve47.blogspot.com.br/2017/01/mia-couto-devaneando-por-mulheres-de.html
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que se obrigam a se tornar invisíveis como se fossem constituídas de cinzas para 

não serem notadas nem expostas aos olhares dos homens e correr o risco de sofrer 

mais violências, seja pelos homens da sua tribo, seja pelos homens de tribos 

inimigas.  

 
 — Foram homens fardados que violaram as mulheres desta aldeia. 
 Era isso que os homens faziam, obedientes aos mandos da guerra. 

Criavam um mundo sem mães, sem irmãs, sem filhas. Era desse 
mundo, desprovido de mulheres, que a guerra precisava para viver. 
(COUTO, 2015, p. 301) 

 

A temática da guerra está sempre presente nas conversas, mesmo que seja 

de forma velada. A violação sofrida por homens fardados pode significar naquele 

lugar apenas mais uma violação diante de tantas, e fardados estavam praticamente 

todos os homens, pois num clima de hostilidades cada qual veste uma farda, ou 

seja, faz uso de um instrumento que lhe possibilita ser identificado como um dos 

seus pares seja diante destes seja diante dos inimigos. A mãe de Imani, Chikazi, 

acredita que "É para isso que servem as fardas: para afastar o soldado da sua 

humanidade" (COUTO, 2014. p. 20). Em conversa com o pai, um dia Imani pergunta 

qual o motivo de sempre fazerem simulações de guerras, situação muito comum na 

tribo dos VaChopi, ao que o pai não responde, parecendo não conhecer uma 

resposta. Imani conclui sozinha que talvez só tivessem aprendido a viver com medo, 

e que: 

 
Ao dançar com fantasmas, acabávamos por os domesticar. O 
problema dos fantasmas é que estão sempre com fome. Um dia 
devoram-nos e tornamo-nos, nós mesmos, as nossas assombrações. 
(COUTO, 2015, p. 89)  

 

Outro assunto muito comum na tribo dos VaChopi é o casamento. Para 

muitas moças como Imani, um casamento é a salvação de muitos de seus 

problemas, pois ainda muito jovens, sentem a necessidade imposta pela tradição de 

serem mães e constituir famílias. Se isso não acontece, se tornam mal vistas pelos 

demais membros da tribo, cuja presença passa a ser um presságio, um mau agouro 

para as demais moças. 
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A mãe aguardava por mim no quintal. Disse-me que tinha acabado 
de sair dali a sua comadre, mãe de Ndzila, a minha maior amiga de 
infância. Fizéramos juntas a escola na Missão. 
— Ndzila está aqui? — perguntei entusiasmada. 
A resposta demorou. As palavras foram escolhidas e amaciadas para 
não me magoar. 
— Chegou ontem. Mas o pai dela mandou-a de volta para Chicomo. 
Não a quer cá. 
— Por minha causa? 
— Você é uma má companhia, é o que ele diz. Para esta aldeia, 
minha filha, você merece grandes suspeitas. O seu destino é ficar 
solitária, solteira e sem filhos. Agradeça isso ao seu pai. 
Era o preço por me ter entregue ao mundo dos portugueses. A 
hipótese de rever Ndzila tornou presente algo que fazia por ignorar. 
Eu não tinha, em Nkokolani, amigo ou amiga. Mais grave ainda: não 
tinha sequer desejo de ter amigos. 
A mãe entendeu a minha tristeza e sentou-se ao meu lado. Não me 
tocou, não me olhou. Como se falasse sozinha foi dizendo: Eu era 
mulher e as mulheres de Nkokolani devem pertencer a alguém para 
deixarem de ser ninguém. É por isso que às moças solteiras se 
atribui o nome de lamu, palavra que significa "aquela que espera". É 
um modo de dizer que seremos pessoas apenas depois de sermos 
esposas. 
— Não perca a esperança, filha. Você ainda não deixou de ser uma 
lamu. 
A certeza daquela condenação era o melhor consolo que a minha 
mãe me podia oferecer. (COUTO, 2015, p. 204-205) 

 
Devido ao fato de estarem sempre às portas de um casamento, as moças 

solteiras são chamadas de lamu, cujo significado é 'aquela que espera', pela cultura  

daquela tribo, a mesma que apregoa que a mulher somente será uma pessoa 

completa depois de se casar e se tornar mãe (COUTO, 2015, p. 204). Imersa 

naquela atmosfera cultural, este é um dos sonhos de Imani: com a maternidade. Por 

não conseguir seu intento sente-se, mais uma vez, vazia e sem utilidade. 

 
Acordei transpirada e com terríveis dores nas costas e nas pernas. 
Depois entendi: não era um sonho. Era uma visita dos meus entes 
passados.Traziam um recado: alertavam-me que eu, com os meus 
quinze anos, já tardava em ser mãe. Todas as meninas da minha 
idade, em Nkokolani, já haviam engravidado. Apenas eu parecia 
condenada a um destino seco. Afinal, não era apenas uma mulher 
sem nome. Era um nome sem pessoa. Um desembrulho.  (COUTO, 
2015, p. 19) 
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Apresentar uma personagem com tantas incertezas, entremeada por um 

universo de significações que povoam a cultura do seu povo faz com que a narrativa 

tenha tons de cinza corroborado pelas sensações de não pertencimento de Imani, 

mas também faz com que o ato de narrar assuma um tom vibrante no qual a força 

das mulheres apresentadas se mostra pelo estilo com que o autor emprega os 

discursos. Esse estilo desnuda para o leitor toda a complexidade dessas 

personagens por meio da narradora que se mostra sem ressalvas, ao mesmo tempo 

que despe toda a carga identitária imposta pelo pensamento da colonialidade com a 

qual ela vai ao longo da trama percebendo que não se identifica, mesmo não 

sabendo ainda com qual identidade se identifica. A força da narrativa está também 

aí, nesses elementos que o autor traz para a obra e que faz com que o leitor busque 

avidamente, junto com as personagens, descobrir qual a sua identidade. 

Essa narrativa está muito além do que parece na superfície, não trata apenas 

da guerra entre povos por territórios; a narrativa é também sobre isso, mas é 

basicamente sobre a guerra travada dentro das personagens que lutam contra o que 

se considera adequado e que constitui o que se considera o correto fazer, mas que 

nem sempre é o que satisfaz. Imani é um exemplo de alguém que quis pertencer a 

mais de um mundo, dentro dela havia dois mundos que se misturavam sem que ela 

tivesse clareza disso. Os irmãos de Imani também eram como ela, pertenciam a um 

mundo que se recusavam a pertencer, escolhendo o outro, mesmo que desafiassem 

a todos. Dubula, o mais velho, teve sua escolha feita pela vida, pois fez os rituais de 

iniciação bem novo e com seis anos foi levado para a mata, passando a fazer parte 

de uma tribo chamada Nguni para a qual fugiu definitivamente quando era mais 

velho. 

 
Tantas vezes revivo a derradeira visita de Dubula que parece que ele 
nunca chegou a extinguir-se pelo mundo. Recordo essa longínqua 
tarde em que, ao entrar em casa, vi o meu irmão mais velho sentado, 
de costas para a porta. A luz ténue fazia brilhar o suor que lhe 
escorria em abundância pelos ombros. Mais perto, entendi: não era 
suor. Era sangue. 
— Foi o pai? — perguntei, já em soluços. 
— Fui eu — respondeu. 
Aproximei-me a medo, rondando o seu corpo de estátua. O sangue 
brotava-lhe das orelhas, lento e espesso. 
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— Por que fez isso, Dubula? 
Os rasgões nos lobos das orelhas não deixavam dúvida: Dubula 
escrevera no corpo a marca de um outro nascimento. Ele já não era 
nosso. Ele era um nguni, igual aos outros que negavam a nossa 
existência. Abracei-o como se nunca mais o fosse ver. Ou como se já 
tivesse deixado de o ver. E pedi-lhe que fosse embora antes que o 
nosso pai chegasse. Observei a sua figura magra desvanecendo-se 
no caminho e deslizei as mãos pelo peito como se a mim mesma me 
faltasse. Senti então o sangue do meu irmão sobre a minha pele.  
(COUTO, 2015, p. 52) 

 

Dubula, na busca pela sua identidade, abandonara a casa paterna e assumira 

como sua uma outra tribo. Ouviam-se muitos boatos sobre onde o irmão de Imani 

vivia, mas ninguém tinha certeza alguma. A escolha dele veio bem cedo, diferente 

dela e do irmão Mwanatu; entre os dois irmãos havia várias diferenças como se 

houvesse uma fronteira e cada um deles representasse um dos lados. Essa fronteira 

separava toda a família naqueles tempos difíceis, duros, que pediam que se 

escolhesse de qual lado cada um ficaria, para quem jurariam fidelidades. 

Mwanatu, o irmão mais novo, foi educado como ela. Aprendeu a ler e fazer 

cálculos e os seus rituais foram os dos brancos católicos e lusitanos. Ele se parecia 

muito com Imani, pois "a língua que aprendera não era um modo de falar. Era uma 

maneira de pensar, viver e sonhar" (COUTO, 2015, p. 51). Essa nova língua 

representava a colonização que se apossaria da fala, do pensamento e dos sonhos 

de todos, tomando conta da cultura do povo.  

 
Os receios da nossa mãe eram claros: de tanto comer a língua 
portuguesa, não teríamos boca para qualquer outra fala. E seríamos 
ambos devorados por essa boca. Hoje penso que a nossa mãe 
estava certa nos seus receios. Onde o filho via palavras, ela via 
formigas. E sonhava que essas formigas emergiam das páginas e 
mastigavam os olhos de quem lia. (COUTO, 2015, p. 51-52) 

 
O medo da mãe é o medo dos mais velhos, dos mais vividos, daqueles que 

sabem que não pode haver ganho quando há uma perda da identidade. Representa 

o apagamento da tradição e da história dos VaChopi. O ato de 'comer' a língua de 

outrem pode gerar uma congestão, se isso não for um ato político, um ato de 

apropriação da língua do outro para usá-la de modo desconstrucionista, de maneira 

que ocorra um 
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[...] deslizar das coreografias pós-modernas da indeterminação, para 
o desenho de novas políticas e poéticas da subjetividade: da torção 
desconstrutiva (problematização da identidade e crítica da 
representação) para o desejo emancipatório (as lutas pela 
significação, através das quais as pulsões de outridade abrem 
caminho). (RICHARD, 2002, p. 158)  

 
Essa desconstrução que advém da différance, conceito tratado por Jacques 

Derrida em A Escritura e a Diferença (2002)28 e que, nessa perspectiva, opera no 

interior do ser sendo produtora de diferenças e não de lugares privilegiados, aqui 

remonta a discussão de que as identidades são em parte, uma maneira de exercer o 

controle social, pois distinguem e reprimem a diferença, impondo avaliações 

normalizantes (SILVA, 2003). Toda a composição teórica do termo desconstrução 

provoca certa incredulidade em relação aos sistemas já institucionalizados, fixados 

de modo absoluto rompendo com eles e fazendo emergir elementos plurais, como a 

crítica e a diferença. 

O escritor Mia Couto demonstra preocupação ao falar acerca da linguagem, 

do seu papel na sociedade e de normas fixas e fixadoras que um pensamento que 

ele denominou de 'politicamente correto' tem feito no sentido de oprimir e até mesmo 

reprimir o uso da linguagem literária. Em palestra na Feira do Livro de Porto Alegre, 

Mia Couto falou para um auditório lotado de pessoas e não hesitou em abordar 

assuntos em pauta no Brasil nos últimos meses de 2017, os quais ele bem conhece 

por enfrentá-las cotidianamente em Moçambique. 

 
Essa doença do politicamente correto atingiu também o Brasil. Vivemos 
um momento em que é preciso vigiar e censurar a própria fala ― 
declarou Mia Couto. ― É claro que a linguagem não é território neutro. 
As palavras têm peso. Mas a via da censura vem de uma certa atitude 
de puritanismo que não me agrada. Há um excesso de tentar corrigir de 
modo superficial aquilo que é realmente profundo e grave. As soluções 

                                                           
 

28
 O termo différance foi cunhado pelo filósofo francês Jacques Derrida para traduzir o duplo 

movimento do signo linguístico que tanto diferencia como difere, nunca se fixando numa única 
instância. "Esse termo é  propositadamente pronunciável da mesma forma nas expressões différance 
e différence, porque a escritura não copia exatamente a fala, pretende ser uma síntese deste duplo 
movimento de ser diferente/dissemelhante e diferente/retardado.[...] Derrida fez repensar a forma 
como a linguagem opera.[...] não há qualquer possibilidade de determinação do sentido de um texto 
porque todo o texto está sujeito ao jogo da différance".(CEIA, 2018). 
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não podem ser cosméticas. O Brasil precisa confrontar seu racismo, por 
exemplo, mas não pela via da linguagem. (COUTO, 2017)29 
 
 

O autor se posicionou diante do uso exagerado de termos linguísticos que não 

redimem o país de seu alto índice de preconceitos, como o racismo, da mesma forma 

que se mostrou preocupado com qualquer palavra que pode vir a ser dita e que não 

seja interpretada com a profundidade que necessita para gerar compreensão muito 

além de simples e parco entendimento. 

 
Ninguém pode ser considerado acima de críticas. Mas vejo com 
alguma tristeza que o grande poeta da mulher brasileira seja hoje 
posto em causa em nome dessa mesma mulher. É claro que estou 
falando de Chico Buarque.30 É triste que tenha de se explicar por 
alguma frase que disse errado ou por um trecho de uma letra. No 
mundo em que vivemos, quase tenho medo de falar. (COUTO, 2017) 
31 

 

A identidade de um povo e de uma nação se mostra, inclusive, nestas 

interpretações feitas tão rapidamente e com base em senso comum sem buscar 

aporte teórico adequado para compreender e assim, debater as temáticas que se 

apresentam nas inúmeras esferas em que os sujeitos se inserem. Faz-se necessário 

uma desconstrução, ou mesmo uma desterritorialização, conforme Deleuze e 

                                                           
 

29
 Entrevista concedida à Alexandre Lucchese, intitulada 'Mia Couto alerta para os riscos da 

desumanização e do politicamente correto' em  palestra realizada na Praça da Alfândega, no Teatro 
Carlos Urbim, em ocasião da Feira do Livro de Porto Alegre, em 13/11/2017. Disponível em: 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/livros/noticia/2017/11/mia-couto-alerta-para-os-riscos-
da-desumanizacao-e-do-politicamente-correto-cj9yvtqp104gg01msgb5tcuar.html. Acesso em: 20 de 
dezembro de 2017. 
30  O compositor, poeta e professor de Literatura Brasileira da UFRGS, Guto Leite, analisa a letra da 

música 'Tua cantiga' de Chico Buarque no artigo 'Guto Leite: – A cantiga de morte de Chico Buarque' – 
publicada na Gauchazh Música, buscando o que está por trás dela. A composição gerou polêmica a partir 
de algumas expressões que o cantor e compositor Chico Buarque escreveu na letra da música. Disponível 
em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2017/08/guto-leite-a-cantiga-de-morte-
de-chico-buarque-9878526.html. Acesso em: 20 de dezembro de 2017. 
31

 Entrevista concedida à Alexandre Lucchese, intitulada 'Mia Couto alerta para os riscos da 

desumanização e do politicamente correto' em  palestra realizada na Praça da Alfândega, no Teatro 
Carlos Urbim, em ocasião da Feira do Livro de Porto Alegre, em 13/11/2017. Disponível em: 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/livros/noticia/2017/11/mia-couto-alerta-para-os-riscos-
da-desumanizacao-e-do-politicamente-correto-cj9yvtqp104gg01msgb5tcuar.html. Acesso em: 20 de 
dezembro de 2017. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2017/08/guto-leite-a-cantiga-de-morte-de-chico-buarque-9878526.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2017/08/guto-leite-a-cantiga-de-morte-de-chico-buarque-9878526.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2017/08/pelo-facebook-chico-buarque-se-manifesta-sobre-polemica-de-tua-cantiga-9874791.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2017/08/claudia-laitano-sobre-caravanas-chico-buarque-nunca-foi-tao-feminista-9876475.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/livros/noticia/2017/11/mia-couto-alerta-para-os-riscos-da-desumanizacao-e-do-politicamente-correto-cj9yvtqp104gg01msgb5tcuar.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/livros/noticia/2017/11/mia-couto-alerta-para-os-riscos-da-desumanizacao-e-do-politicamente-correto-cj9yvtqp104gg01msgb5tcuar.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2017/08/guto-leite-a-cantiga-de-morte-de-chico-buarque-9878526.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2017/08/guto-leite-a-cantiga-de-morte-de-chico-buarque-9878526.html


 

71 

 

Guattari, de ideias já cristalizadas para que ocorra uma reconstrução ou 

reterritorialização de novas epistemes.  

Na narrativa, os irmãos de Imani têm ao longo do percurso sua identidade 

delineada e desconstruída. A apresentação dessas identidades é feita em 

comparação, uma com a outra, representando simbolicamente a identidade de 

Nkokolani em comparação com Portugal, da mesma forma que apresenta a 

identidade do português, que veio para salvar o povo dos revoltosos, do próprio 

Ngungunyane, mostrando as diferenças entre as abordagens de cada um ― a 

diplomacia do representante de Portugal e os ataques às aldeias inimigas por parte 

dos soldados de Ngungunyane. 

As questões identitárias seguem sendo exploradas por Chimamanda Adichie 

quanto o faz Mia Couto. Ambos narram magistralmente enredos nos quais 

personagens complexos atingem o leitor envolvendo-o com seus deslocamentos 

enquanto buscam lugares de pertencimento, enquanto tentam descobrir quem são. 

A narrativa Americanah começa apresentando ao leitor uma história em 

desenvolvimento, ordenado pelas vivências do momento e as lembranças de 

Ifemelu. Inicia quando ela ainda mora em Princeton, seu deslocamento ao salão de 

beleza em Trenton ao qual vai para fazer as tranças com as quais pretende retornar 

ao seu país de origem.  

 
 Ifemelu não gostava de ter que ir a Trenton para trançar o cabelo. 

Não era surpreendente que não houvesse um salão especializado 
em Princeton — os poucos negros que ela vira ali tinham a pele tão 
clara e o cabelo tão liso que era difícil imaginá-los usando tranças —, 
mas, enquanto esperava o trem na Princeton Junction, numa tarde 
incandescente de calor, Ifemelu se perguntou por que não havia um 
lugar ali onde pudesse fazer suas tranças. (ADICHIE, 2014, p. 10) 

 

A personagem sente desconforto em ter que sair de Princeton, ter que deixar 

o local com o qual ela queria se sentir pertencente e ir a outro com o qual não sente 

nenhuma identificação. 

 
Princeton no verão não tinha cheiro de nada e, embora Ifemelu 
gostasse do verde tranquilo das diversas árvores, das ruas limpas, 
das casas imponentes, das lojas delicadas e caras demais e do ar 
calmo de quem sabia merecer a graça alcançada, era isso, a falta de 
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cheiro, que mais lhe agradava, talvez porque todas as outras cidades 
americanas que conhecia tinham um cheiro bem peculiar. A Filadélfia 
tinha o odor embolorado da história. New Haven cheirava a 
abandono. Baltimore cheirava a salmoura. O Brooklyn, a lixo 
esquentado pelo sol. Mas Princeton não tinha cheiro. Ela gostava de 
respirar fundo ali. Gostava de observar os moradores da cidade, que 
dirigiam fazendo questão de mostrar que eram educados e 
estacionavam seus carros de último modelo diante do hortifrúti 
orgânico na Nassau Street, ou dos restaurantes japoneses, ou da 
sorveteria com cinquenta sabores diferentes, incluindo pimentão 
vermelho, ou do correio, cujos efusivos funcionários se precipitavam 
para cumprimentar quem entrava. Ela gostava do campus, grave 
com tanto saber, dos prédios góticos com suas paredes cobertas de 
hera, e do modo como, de noite, à meia-luz, tudo se transformava 
numa cena fantasmagórica. E, acima de tudo, gostava do fato de 
que, nesse lugar de conforto afluente, podia fingir ser outra pessoa, 
alguém que tivera acesso a esse sagrado clube americano, alguém 
com os adornos da certeza. (ADICHIE, 2014, p. 7) 
 

O fato de poder ser outra pessoa traz uma particularidade da personagem 

muito peculiar e que pode ter um alcance grande no leitor, pois é um aspecto com o 

qual muitos leitores podem vir a se identificar: em que a identidade está para além 

do que a personagem é, tornando-se o que a personagem enquanto indivíduo quer 

ser. 

Esses aspectos se apresentam com mais clareza pela narração ser feita da 

forma como é, ou seja, Adichie cria uma narrativa em terceira pessoa, cujo narrador 

é onisciente conhecendo todos os aspectos da história e de suas personagens. 

Assim, apresentar temáticas atuais e conflitantes que instigam o leitor a permanecer 

com a leitura até seu desfecho torna-se possível com esse modo de construção 

narrativa. Mesmo que o final de alguns personagens precise da imaginação do leitor 

para ser composto, esse fato, mais uma vez contribui para o sucesso da trama, pois 

envolve tanto o leitor ao ponto de ele poder participar mais ativamente decidindo que 

final dará para personagens cujo desfecho a autora não apresentou.  

Os acontecimentos de maior parte da narrativa acontecem basicamente na 

Nigéria, país natal de Ifemelu e Obinze; nos Estados Unidos, país para onde Ifemelu 

imigrou e viveu por 15 anos; e na Inglaterra, onde Obinze imigrou e viveu até ser 

deportado. A narrativa Americanah requer sempre uma segunda ou terceira leitura, 

para se alcançar as histórias de fundo que compõem uma narrativa de superfície,  
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pois o que aparenta ser um romance entre um casal apaixonado que se separa com 

o tempo para se reencontrar no final da narrativa, está muito além disso.  

O fio que conduz a teia narrativa do romance de duas personagens pode ser 

entendida como uma história que vai além do meramente romântico tornando-se 

uma história política, haja vista que este é um romance político e é político porque 

suas abordagens são feitas de modo que pareça sutil, humorado, mas irônico e forte 

como é a postura de Chimamanda Adichie, a qual sempre tem se refletido na sua 

escritura. Desde o princípio, Ifemelu se mostra como uma mulher que não deixa que 

o namorado tome as iniciativas ou que fica esperando caso ele deixa de tomar. No 

primeiro encontro dos dois, ela já toma a iniciativa do primeiro beijo, o que evidencia 

uma ruptura com o ideário machista. 

 
  "A gente não vai se beijar?", perguntou ela.  
  Ele tomou um susto. "De onde veio isso?". 
  "Só estou te perguntando. Estamos sentados aqui há tanto tempo". 
  "Não quero que você pense que só quero isso". 
  "E quanto ao que eu quero?" 
  "O que você quer?" 
  "O que você acha?" 
  (ADICHIE, 2014, p. 71) 
 
 

Não há uma linearidade no andamento da narração, uma vez que o enredo é 

intercalado com a história de Obinze, namorado de Ifemelu da época do ensino 

médio e início da faculdade. No primeiro capítulo, por exemplo, a narrativa apresenta 

a realidade atual de Ifemelu, estando em Princeton, indo a Trenton para trançar os 

cabelos, lembrando do seu relacionamento com Blaine e como terminara pouco 

tempo antes, lembranças do blog que acabara, de Obinze, com quem ela pretendia 

encontrar logo que retornasse à Nigéria, do próprio país e do seu sentimento de 

necessidade de voltar pra lá. Tudo isso enquanto ela era atendida no salão 

especializado em tranças. Ilustro na sequência, alguns pontos que considero 

relevantes para apresentar as questões de deslocamentos identitários de algumas 

personagens da obra e pontuar a questão da não linearidade da narrativa conforme 

cito no início do parágrafo. 
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 Seu blog estava indo bem, com milhares de visitantes por mês, ela 
ganhava bastante para dar palestras, tinha uma bolsa de estudos em 
Princeton e estava com Blaine — "Você é o amor da minha vida", 
havia escrito ele em seu último cartão de aniversário. No entanto, 
tinha cimento na alma. Estava lá havia algum tempo, numa fadiga 
matutina, algo sombrio e sem contornos nítidos. E trouxe consigo 
anseios amorfos, desejos indistintos, vislumbres breves e imaginários 
de outras vidas que ela poderia estar vivendo, que ao longo dos 
meses se transformaram numa lancinante saudade de seu país. [...] 
A Nigéria passou a ser o lugar onde Ifemelu deveria estar, o único 
lugar onde poderia fincar suas raízes sem sentir a vontade constante 
de arrancá-las de novo e sacudir a terra. E, é claro, também havia 
Obinze. O primeiro homem que ela amou, o primeiro com quem fez 
amor, a única pessoa para quem nunca tinha sentido necessidade de 
se explicar. (ADICHIE, 2014, p. 12-13) 

 

Ifemelu, após muitos altos e baixos nos Estados Unidos, estava com uma 

situação estável tanto financeira quanto emocional. Essa era a impressão que 

passava para aqueles com quem convivia, mas ela sabia que no seu interior tudo 

era avalanche de incertezas.  

 
"Por quê?", perguntou ele quase automaticamente, atônito com o que 
ela havia anunciado. Ali estavam os dois, na sala dele em New 
Haven, banhada de sol e soft jazz, e Ifemelu olhou para ele, aquele 
homem bom e perplexo que era seu, e sentiu o dia ganhar uma 
qualidade triste e épica. Moravam juntos havia três anos, três anos 
transcorridos sem rugas, como uma camisa bem passada, até sua 
única briga, meses antes, quando os olhos de Blaine haviam 
congelado e ele se recusara a olhar para ela. Mas tinham sobrevivido 
àquilo, principalmente por causa de Barack Obama, criando um novo 
elo devido à nova paixão que compartilhavam. No dia da eleição, 
antes de Blaine beijá-la com o rosto molhado de lágrimas, ele dera 
um abraço apertado nela, como se a vitória de Obama também fosse 
uma vitória pessoal dos dois. E, agora, ali estava ela, dizendo a ele 
que tinha acabado. (ADICHIE, 2014, p. 13-14) 
 

Esse sentimento de incerteza, de não ter um grande motivo para dar, mas 

saber que não pode continuar ali porque aquele não é mais o seu lugar, são 

sentimentos que inundam a personagem e que a fazem tomar a corajosa decisão de 

sair, tanto do relacionamento no qual já não encontra o sentido que encontrava 

antes, quanto do país, por pensar que suas raízes não estão mais ali, que estão na 

Nigéria onde está também Obinze. Este, por sua vez, mesmo tendo passado por 

momentos muito difíceis, encontrou também certa estabilidade financeira e 
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emocional, mas pelo modo como a autora trabalha a narrativa, percebo que o 

casamento e a situação emocional do personagem não está satisfatória, haja vista a 

irritação que demonstra sentir ao saber da existência de Blaine, namorado de 

Ifemelu e a ansiedade com que espera os e-mails dela. 

 
 Quando Obinze viu o e-mail dela pela primeira vez, estava sentado 

no banco de trás de seu Range Rover no trânsito de Lagos, o paletó 
pendurado no banco da frente, uma criança pedinte de cabelos cor 
de ferrugem grudada no vidro da janela, um ambulante empurrando 
CDs contra a outra, o rádio ligado baixinho na Wazobia FM, que dava 
as notícias em inglês pidgin, e o cinza lúgubre da chuva iminente ao 
redor. Ele olhou fixo para o BlackBerry, com o corpo subitamente 
tenso. Primeiro passou os olhos pelo e-mail, desejando de imediato 
que fosse mais longo. Teto, kedu? Espero que tudo esteja bem com 
o trabalho e a família. Ranyinudo disse que te encontrou há algum 
tempo e que agora você é pai! Um papai orgulhoso. Parabéns. Há 
pouco tempo decidi voltar a morar na Nigéria. Devo estar em Lagos 
daqui a uma semana. Adoraria ver você. Cuide-se bem. Ifemelu. 
(ADICHIE, 2014, p. 26) 

 

Nessa passagem do segundo capítulo é apresentado o nervosismo de Obinze 

ao ler o e-mail que Ifemelu lhe enviara quando estava voltando para a Nigéria. Neste 

capítulo a trama se desenvolve em torno dele, sua vida em Lagos, sua família, seu 

trabalho e as lembranças que tem de Ifemelu. 

No terceiro capítulo, a narrativa conta as experiências de Ifemelu e Obinze 

simultaneamente quando estavam na Nigéria, os amigos com quem se 

relacionavam, Ginika, Kayode, os familiares e o início da relação entre os dois até se 

tornarem namorados. O episódio narrado a seguir trata de uma festa no qual 

praticamente todos da turma deles estão presentes, o capítulo também  apresenta 

um pouco do estilo de cada um, do estilo da sociedade nigeriana da época em que 

eles viviam lá. 

  
 Kayode ia dar uma festa organizada às pressas na casa de 

hóspedes enquanto seus pais estavam em Londres. Ele disse a 
Ginika: "Vou apresentar você para o Zed na festa". "Ele até que não 
é mau", disse Ginika, sorrindo. "Tomara que não seja briguento que 
nem a mãe, ô", provocou Ifemelu. Era bom ver Ginika interessada 
num menino; quase todos Os Caras da escola tinham tentado 
conquistá-la, mas nenhum conseguira muito; Obinze parecia ser 
tranquilo, um bom partido. [...] Os meninos estavam ali, diante delas. 
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Obinze se vestira de maneira formal demais, com uma jaqueta 
pesada de veludo cotelê, enquanto Kayode estava apenas de jeans e 
camiseta. "Oi, gatinhas!", disse Kayode. Ele era alto, esguio e tinha 
os modos descontraídos dos privilegiados. "Ginika, esse é meu 
amigo Obinze. Zed, essa é Ginika, a rainha que Deus fez para você 
se estiver disposto a trabalhar por isso!" Ele deu um sorrisinho 
safado, já um pouco bêbado, o menino de ouro unindo um casal de 
ouro. "Oi", Obinze disse para Ginika. "Esta é Ifemelu", disse Kayode. 
"Também conhecida como Ifemsco. Ela é o braço direito de Ginika. 
Se você se comportar mal, ela vai te dar uma surra de chicote."  
Todos riram prontamente. "Oi", disse Obinze. Seus olhos 
encontraram os de Ifemelu e permaneceram ali, demorando-se. 
(ADICHIE, 2014, p. 64-65) 

 

 O modo como Ifemelu e Obinze se conhecem e como iniciam o namoro é 

retratado pela autora mostrando características subjetivas de cada um. Apresenta 

Ifemelu e seu jeito direto e espontâneo expressando sem rodeios o que pensa. Nos 

capítulos seguintes, a narrativa segue esse ritmo. Tem um fluxo pseudo linear meio 

autobiográfico, entrecortado por flashes, com momentos que aconteceram com as 

personagens, sempre de forma intercalada, apresentando ora Ifemelu, ora Obinze, 

com suas realidades e com lembranças do passado. 

A questão principal da trama está nas motivações de Ifemelu para retornar à 

Nigéria, pois para a maioria das pessoas, isso é um completo absurdo, uma vez que 

muitos tentam conseguir o visto para entrar no país e fazem de tudo para 

permanecer lá. Ifemelu decide o contrário do que a maioria faz e ao contar para as 

pessoas sente esse estranhamento nelas toda vez, fato que a incomoda, entre 

outros motivos, por ela não ter uma razão definitiva para ter tomado essa decisão, 

exceto seu descontentamento com a situação na qual se encontra atualmente. 

 

 Todos a quem ela contara que ia voltar tinham ficado surpresos, 
esperando uma explicação, e, quando ela dizia que ia fazer aquilo 
apenas porque queria, uma ruga de espanto surgia na testa deles. 
"Você vai acabar com seu blog e vender seu apartamento para voltar 
para Lagos e trabalhar para uma revista que não paga bem?", 
perguntara tia Uju, repetindo depois a frase, para fazer Ifemelu ver a 
gravidade de sua tolice. Só sua velha amiga de Lagos, Ranyinudo, 
fizera sua volta parecer normal. "Lagos agora está cheia de gente 
que voltou dos Estados Unidos, então é melhor você vir logo e ser 
mais uma. A gente vê essa gente nas ruas todos os dias, carregando 
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uma garrafa como se fosse morrer de calor se ficar um minuto sem 
água", dissera Ranyinudo. (ADICHIE, 2014, p. 21) 

 

Essa reação aconteceu primeiro com Blaine, professor universitário com 

quem viveu durante três anos, depois com tia Uju, que não conseguia acreditar que 

ela estivesse falando sério e, posteriormente, com as cabeleireiras do salão onde 

passou quase seis horas para fazer as tranças no cabelo.  

Tudo é descrito calmamente, sem pressa, pelo devaneio próprio da memória 

da protagonista, enquanto ela é atendida no salão especializado em tranças para 

pessoas negras.  

 
 Ifemelu começou a planejar e a sonhar, candidatando-se a empregos 

em Lagos. Não contou nada para Blaine no começo, porque queria 
receber sua bolsa de Princeton até o fim, e depois que a bolsa 
acabou, não contou nada porque queria se dar um tempo para ter 
certeza. Mas, conforme as semanas foram passando, entendeu que 
jamais teria certeza. Então, disse a ele que ia voltar para a Nigéria, 
acrescentando "Preciso fazer isso" e sabendo que Blaine ia ouvir em 
suas palavras o som do fim. "Por quê?", perguntou ele quase 
automaticamente, atônito com o que ela havia anunciado. [...] Ele 
falava sobre ideias cheias de nuance e complexidade em suas aulas, 
mas estava pedindo a ela uma razão específica, o motivo. [...] 

 "Leve a planta", Blaine disse no último dia em que eles se viram, 
quando Ifemelu estava fazendo as malas. Ele parecia derrotado, 
parado na cozinha com os ombros encurvados. A planta era dele, 
folhas verdes cheias de esperança brotando de três caules de 
bambu. Quando Ifemelu a pegou, uma solidão arrasadora e súbita 
atravessou-a e permaneceu com ela durante semanas. Às vezes, 
ainda a sentia. Como era possível sentir falta de algo que não queria 
mais? [...] Então ali estava ela, num dia repleto da opulência do 
verão, prestes a trançar o cabelo para a viagem de volta. O calor 
pegajoso se agarrava à sua pele. (ADICHIE, 2014, p. 13-15) 

 

A personagem precisa buscar um sentido para o que está fazendo, vê sinais 

em quase tudo o que acontece e entende como indicativo de que deveria realmente 

voltar à Nigéria: "quando ela se sentia assolada pelas dúvidas, pensava em si 

mesma como alguém que estava corajosamente sozinho, quase uma heroína, para 

assim esmagar suas incertezas" (ADICHIE, 2014, p. 15). Ver-se como alguém 

determinada e corajosa quando as incertezas voltavam a lhe invadir, era a forma 

como Ifemelu encontrava para dar sequência às suas atividades enquanto não podia 
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retornar ao seu país. A esperança do que poderia acontecer e as lembranças do que 

vivera mantinham-na mais calma nessa fase de transição. 

Ao longo da narrativa, o leitor é conduzido a algumas das lembranças da 

personagem pelo narrador que o leva a uma viagem pela infância de Ifemelu na qual 

são traçadas algumas características dela e de seu posicionamento rebelde e fora 

dos padrões para as meninas nigerianas. Inclusive sua mãe, em determinado 

acontecimento faz uma colocação um tanto estereotipada: "se era para se comportar 

assim, melhor se tivesse nascido menino" (ADICHIE, 2014, p. 61). Era um modo de 

se expressar muito comum para uma pessoa criada da maneira como a mãe de 

Ifemelu, numa época em que era delineada a forma como uma menina deveria se 

comportar. É uma manutenção de um status quo no qual a personagem está 

inserida e não tem as outras ferramentas para conseguir compreender quão 

colonizado está seu pensamento. 

Esse fato ocorre quando Ifemelu se recusa a fazer algumas guirlandas para 

serem ofertadas a um doador rico da igreja, contestando para a irmã Ibinabo, 

responsável pela aula dominical das meninas.  

 
 "Sente naquele grupo, Ifemelu", disse irmã Ibinabo. 
 Ifemelu cruzou os braços e, como muitas vezes acontecia quando 

estava prestes a dizer algo que sabia ser melhor não dizer, as 
palavras lhe subiram correndo pela garganta. "Por que eu deveria 
fazer enfeites para um ladrão?" 

 Irmã Ibinabo arregalou os olhos, atônita. Fez-se um silêncio. As 
outras meninas ficaram observando, expectantes. 

 "O que você disse?", perguntou irmã Ibinabo baixinho, dando a 
Ifemelu uma chance de pedir desculpas, de botar as palavras de 
novo na boca. Mas Ifemelu se sentiu incapaz de parar, com o 
coração aos pulos, precipitando-se por um caminho acelerado. 

 "O chefe Omenka é um estelionatário e todo mundo sabe disso", 
disse ela. "Esta igreja está cheia de estelionatários. Por que a gente 
tem de fingir que este prédio não foi construído com dinheiro sujo?" 
(ADICHIE, 2014, p. 59-60) 

 

O posicionamento rebelde de Ifemelu apresentado desde a infância 

exterioriza seu pensamento que, desde cedo, a levou a agir com impulsividade 

diante do que ela julgava errado. Saber que agiam de modo incoerente num lugar 

que lhe exigiam coerência faz com que se revolte e use sua voz para expressar sua 

indignação. A personagem e seu jeito singular de se impor diante do que discordava 
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são conhecidos na escola, pois ela se torna membro do grupo de debates e está 

sempre "acostumada a afiar as palavras, a buscar o terror nos olhos dos meninos" 

(ADICHIE, 2014, p.69), de modo que quando Obinze lhe contou a maneira como os 

colegas dele a viam. 

 
"Ifemelu é linda, mas dá trabalho demais. Sabe discutir. Sabe falar. 
Nunca concorda com ninguém", ela gostou da imagem de si mesma 
de alguém diferente das meninas boazinhas. Obinze fez uma pausa 
e acrescentou: "Ele não sabia que era exatamente isso que eu queria 
escutar. Não estou interessado em meninas boazinhas demais". 
"Hum! Você está me insultando?", perguntou ela, cutucando-o com 
raiva fingida. Gostava dessa imagem de si mesma como sendo 
alguém que dava trabalho, que era diferente, e às vezes encarava 
aquilo como uma carapaça que a mantinha segura. 
"Você sabe que não estou te insultando." Obinze colocou um braço 
em seus ombros e puxou-a gentilmente para si; [...] "Achei você 
linda, mas não foi só isso. Você pareceu ser o tipo de pessoa que faz 
algo porque quer, não porque os outros estão fazendo". (ADICHIE, 
2014. p. 69)  

 

Essa postura de alguém que dá trabalho era, muitas vezes, usada pela 

personagem como uma 'carapaça' que lhe dava segurança, mas não assustava 

Obinze que, acreditava ser o tipo de pessoa que fazia algo porque queria, não por 

modismo ou por ser a vontade dos outros. 

Em Mulheres de Cinzas, a protagonista Imani está bem longe de se parecer 

com Ifemelu, a falta de atitude e posicionamento dela se observa do início até quase 

o final da trama, pois ela desde o nascimento era considerada alguém sem uma 

identidade, sem um nome adequado, ou com a vida inadequada, como disse a Tia 

Rosi, a adivinha da família: "Depois de lançar os ossículos mágicos, a nossa tia 

assegurou: "No caso desta menina, não é o nome que está errado; a vida dela é que 

precisa ser acertada" (COUTO, 2015, p. 15). 

   
 Chamo-me Imani. Este nome que me deram não é um nome. Na 

minha língua materna ‘Imani’ quer dizer ‘quem é?’. Bate-se a uma 
porta e, do outro lado, alguém indaga: — Imani? Pois foi essa 
indagação que me deram como identidade. Como se eu fosse uma 
sombra sem corpo, a eterna espera de uma resposta. (COUTO, 2015, 
p. 15) 
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A personagem apresenta a história do seu nome e, ao contar o significado 

dele, conta também da sua identidade que inexistia na sua existência, como se dar-

lhe um nome cujo significado fosse uma indagação a faria perseguir essa dúvida 

para sempre em busca de uma resposta para a grande pergunta que era sua vida.   

Na tradição de família da tribo de Imani, ter um nome é algo repleto de simbologias; 

além de Imani, ela recebeu vários outros nomes, foi chamada de 'Cinza' pela mãe, 

de 'a viva' por ter sido a única filha que sobreviveu às grandes enchentes que 

levaram suas irmãs. Só mais tarde que seu pai assumiu a função de, enfim, dar um 

nome à menina. 

 
"Eu teria por nome um nome nenhum: Imani. A ordem do mundo, por 
fim, se tinha estabelecido. Atribuir um nome é um ato de poder, a 
primeira e mais definitiva ocupação de um território alheio. Meu pai, 
que tanto reclamava contra o império dos outros, reassumiu o 
estatuto de um pequeno imperador". (COUTO, 2015, p.16-17)  
 

Diante da indecisão de todos, o pai, personagem que apresenta muitas 

indecisões ao longo da narrativa, toma para si a responsabilidade de dar o nome 

para a filha. Analisando essa atribuição como sendo um ato de poder, a narradora-

personagem mostra a incoerência da atitude do pai de dar-lhe um nome com suas 

próprias opiniões. Katini, pai de Imani, torna-se alguém com poder ao adotar essa 

postura paterna tal qual os poderosos do império dos quais ele sempre reclama.  

Em outra passagem, a mãe lhe fala sobre o motivo de ter dado a ela o nome 

de 'Cinza'. Por traz de tudo que a tribo de Imani passava havia um significado oculto, 

algo que os antepassados diziam, faziam e que era mantido vivo por meio da 

lembrança dos vivos, que contavam aos seus e, desse modo, ressignificavam 

aquela lembrança trazendo-a para o momento presente. Era como se buscassem no 

jeito de ser de um parente morto uma justificativa para o seu jeito de ser, como se as 

identidades de uns estivessem atrelada à identidade dos seus entes falecidos. 

 
— Sabe como morreu a sua avó? — E não esperou pela resposta. — 
Fulminada por um relâmpago. Foi assim que ela morreu. 
— E por que se lembrou disso agora? 
— Porque é assim que também quero morrer. 
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Era o seu pretendido desfecho: sem corpo, sem peso, sem réstia 
para sepultar. Como se uma morte não sofrida apagasse o 
sofrimento todo de uma vida.  
Sempre que desabava uma tempestade, a nossa mãe saía a correr 
pelos campos e ali permanecia, braços erguidos, a imitar uma árvore 
seca. Esperava a descarga fatal. Cinzas, poeiras e fuligem: era o que 
ela sonhava vir a ser. Era esse o desejado destino: tornar-se 
indistinta palha, leve, tão leve que o vento a faria viajar pelo mundo. 
Nesse desejo da avó ganhava razão o meu anterior nome. Foi o que 
a mãe me quis lembrar. 
Gosto de Cinza — disse eu. — Faz-me lembrar anjos, não sei 
porquê. 
— Dei-lhe esse nome para a proteger. Quando se é cinza nada nos 
pode doer. 
Os homens bem me poderiam espancar. Ninguém haveria nunca de 
me magoar. Era essa a intenção daquele batismo. 
As mãos dela ciscavam o chão: quatro rios de areia tombavam por 
entre os dedos. Permaneci calada, soterrada pela poeira que brotava 
das suas mãos.  (COUTO, 2015, p. 26-27) 

 

O modo como o autor apresenta a narrativa consegue passar uma situação 

de desânimo como a vivenciada por mãe e filha, traços de lirismo que fazem com 

que essa passagem seja visualizada sob outro enfoque, que não apenas o do 

constrangimento que Chikazi demonstra ao falar dos seus motivos colocados diante 

dos motivos de sua mãe. A intenção dela ao dar o nome a Imani denota a 

preocupação que assola todo o gênero naquela sociedade, a de manter-se protegida 

das agressões dos homens. A violência doméstica nessa obra é exposta de forma 

naturalizada que está tão arraigada na cultura do povo a ponto de ser uma 

preocupação para uma mãe no momento de escolher o nome para sua filha. 

Preocupação esta que pode ser maior até do que outras misérias que comumente 

assolam as minorias de países pobres do continente africano, como aquele em que 

se situa a aldeia de Imani.  

Com tudo isso, a personalidade de Imani é algo que estava sendo construída, 

que só com o tempo e as vivências será formada assim como sua identidade. Todas 

estão em processo, assim como tudo a sua volta está em construção. Uma 

característica em que Imani difere de Ifemelu é, como já foi dito, sua subserviência, 

sua submissão, seu silenciamento diante das vontades dos homens que a cercam. 
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O pai exigia sua obediência e lhe mandava fazer coisas que ele considerava como 

sendo o que uma mulher devia fazer.  

 
— Com ou sem aulas, compareça sempre em casa dele. Esse 
homem será a nossa garantia. Enquanto esse sargento estiver 
connosco teremos proteção. 
— Não faltarei, pai. 
— E digo uma coisa: se, algum dia, esse branco quiser algo mais de 
si, você já sabe. 
— Não entendo, pai. 
— O que estou a dizer é muito simples: você tem que ser para ele o 
que todas as mulheres são neste mundo. Entende? 
Em silêncio, finquei os pés na areia como se estancasse um rio. E 
era o choro que eu estancava. Melhor teria sido deixar o pranto 
acontecer. Dizia a nossa mãe que, quando choramos, a alma segue 
o exemplo da Terra, sob a chuva: torna-se barro. E o barro dá-nos 
casa, o barro é quem molda a nossa mão. (COUTO, 2015, p. 97) 

 

A personalidade do pai de Imani se manifesta na ordem que ele dá à filha. O 

modo de pensar de quem olha para ela e a vê como a todas as demais mulheres é 

ofensivo para Imani. Deixa-a revoltada. Mas ela, mais uma vez, controla aquela 

revolta, de modo que não ofenda o pai. Sofre em silêncio, do mesmo jeito que tem 

visto a mãe fazer ao longo dos anos, do mesmo modo que todas as mulheres da sua 

tribo fazem, num silêncio de existir, como se até seu pranto fosse incomodar o status 

quo perpetuado séculos sem fim.  

Em outro momento da narrativa, o pai novamente tomou decisões por ela 

sobre sua vida. 

 

O meu pai então se ergueu e exibiu uma página colorida que havia 
roubado num livro da antiga igreja. Antes tinha estado a olhar para 
aquela folha como se nela estivesse contida a solução para as 
nossas aflições. 
— Estão a ver aqui os anjos? 
— Não vejo nenhum anjo negro — ironizou Rosi. E riram-se, ela e a 
mãe. 
— Calem-se, isto é muito sério. Quero perguntar-vos uma coisa: se 
um desses anjos aparecesse agora em Nkokolani o que lhe 
havíamos de pedir? 
— Se os que existem não nos escutam, vale a pena pedir a quem 
não existe? 
— Eu pediria um noivo para Imani — ironizou Rosi. 
— Se em vez de asas tivessem remos… — suspirou a mãe. 
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Ainda esperei que o pai quisesse escutar o meu desejo. Em vez 
disso, resolveu falar em meu nome. Que a mim nem valia a pena 
perguntar pois estava bem certo de qual era o meu secreto anseio. 
— Não é, filha? (COUTO, 2015, p. 117) 
 

  Essa atitude do pai deixa claro que ele é que sabia quais as vontades dela, 

ou pelo menos, quais deviam ser suas vontades, por mais que ele não tivesse dito 

em voz alta. No primeiro momento, Katini faz o que julga certo fazer para que ele e a 

sua família se mantenham em segurança caso as tribos inimigas de Portugal os 

ataquem, pois os VaChopi foram a única tribo que se posicionaram favorável à 

Portugal. Seria essa atitude do pai de Imani a mais adequada? Por que Imani não 

sai daquele silenciamento e contrapõem o pai? Do modo como a narrativa é 

apresentada, percebo que não é fácil para Imani vencer o silenciamento de uma vida 

para romper com o status quo, ainda mais por que ela tinha esse exemplo como 

modelo a ser seguido, devido a estar rodeada de mulheres que se submetiam a 

seus homens. Aquela era uma corrente cujos elos eram fortes demais para ser 

quebrados por uma menina de 15 anos. 

Com o passar do tempo e da convivência entre o sargento Germano e Imani, 

ambos vão percebendo que há entre eles algo mais do que apenas uma relação de 

trabalho ou até mesmo, do que só mero interesse sexual, como se observa nos 

primeiros contatos entre eles. Enquanto estão juntos, Imani conta-lhe histórias sobre 

seu povo e sobre as suas crenças e as da sua tribo e ele, que muitas vezes se vê 

sem rumo naquele lugar diferente para o qual teve que ir como degredado, no que 

ele acredita ser uma falsa missão, encontra nela, mais do que uma fuga, uma 

salvação. 

Os dois protagonistas se veem um no outro, pois o sentimento que os une é 

atravessado pela percepção do outro que há em cada um, atravessado pela 

alteridade, pela outridade que consiste na crença "de que somos outros sem deixar 

de ser o que somos", conforme Octavio Paz (2003, p.107). A experiência do outro 

que eles experimentam é forte a ponto de fazer com que ambos consigam colocar-

se no lugar do outro, sentindo necessidade de ajudar este outro, como fazem as 

personagens. 
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2.1 OUTRIDADE E ESTRANHAMENTO  

 

A experiência das personagens Imani e Germano de Melo traz em cena o 

conceito de outridade posto em prática por eles na narrativa. Considero necessário 

dar uma definição ao conceito de outridade, como também ao conceito de 

alteridade, percebidos com muita constância nos estudos identitários, mas que 

precisam ser distinguidos. 

A alteridade e a outridade apresentam como objetivo ver e sentir o outro 

apesar das diferenças, sejam elas físicas, sociais ou econômicas e que existem 

entre cada indivíduo. Ao entender que a alteridade é enxergar o outro, vendo sua 

essência para além das diferenças entre cada indivíduo, é essencial saber lidar com 

elas, de modo a permitir ao indivíduo que ele não se sinta deslocado ou fora do meio 

em que está inserido. A outridade, por sua vez, consiste em que o sujeito consiga  

colocar-se no lugar do outro, de modo a agir com empatia em relação a este outro. 

Assim, o indivíduo sente necessidade de ajudar o outro e busca meios que 

propiciem melhorias para as dificuldades do mesmo. 

Essas atitudes são fundamentais para a construção de uma sociedade mais 

igualitária, com mais solidariedade, cidadania e humanismo entre os indivíduos, de 

forma a tornar as relações interpessoais repletas de significação e empatia. 

Gadamer (1992, p. 235), salienta que "iremos aprender sempre e novamente através 

da experiência com os nossos próprios preconceitos, a outridade do outro em seu 

ser outro". Para o filósofo, o sujeito precisa estar mais preocupado em aprender 

simplesmente do que em ter o controle de tudo. Afirma que o respeito à diversidade, 

seja do sujeito, seja da natureza que o envolve, é imprescindível e estão ligados de 

forma intrínseca, pois se o indivíduo não consegue ver a natureza como importante 

como conseguirá ver o outro com este olhar. 

Imani e Germano de Melo aprenderam a exercitar o ouvir. Nas muitas vezes 

que Imani contava histórias para o sargento, ele a ouvia e tudo o que ela lhe dizia 

passava a constituir seu imaginário de modo que ele se voltou várias vezes para as 

suas próprias lembranças, a partir das histórias e lembranças que a menina lhe 

contava. Ao assumir tal postura, Germano de Melo era inevitavelmente levado a 
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uma hermenêutica da escuta, de forma que permitia a projeção de sua  

inteligibilidade no outro, projeção essa, que Gadamer (1998) entende como uma pré-

concepção da completude. Em Americanah, Ifemelu e Obinze também fazem esse 

exercício de ouvir o outro de modo empático. Mesmo após anos de distanciamento 

eles ainda se ouvem com grande interesse e atenção. 

Mesmo que o outro apareça para o indivíduo, nesse caso para o sargento 

Germano de Melo, de modo diferente do que ele havia imaginado em sua projeção 

inicial, ele precisa dessa projeção, sem a qual, entraria em um círculo vicioso que 

acaba por confirmar sempre os seus próprios pensamentos. Isso constitui então não 

mais que uma 'Vontade de Dominar'. Para Gadamer (1998), qualquer interpretação 

que é movida pela Vontade de Dominar está fadada ao fracasso, e do mesmo modo,  

qualquer tentativa de interpretação do outro por meio da vontade de dominar esse 

outro, não é uma interpretação, haja vista que para a ocorrência de uma 

interpretação é essencial que o outro possa falar e ser escutado, como algo crucial 

para  o diálogo e para a lógica da pergunta e resposta. 

Gadamer (1992) alerta para a desnecessária precaução com o significado da 

outridade, pois o reconhecimento e aceitação desse conceito é precisamente a 

maneira para o reconhecimento e aceitação de nossos próprios 'eus', além de ser o 

único modo de efetivamente encontrar o outro na linguagem, na religião, na arte, na 

lei e na história.  

 
Talvez nós venhamos a sobreviver como a humanidade se nós 
formos capazes de aprender que nós não podemos simplesmente 
explorar nossos meios de poder e possibilidades efetivas, mas 
precisamos aprender a parar e respeitar o outro como um outro, seja 
esse outro a Natureza ou as crescentes culturas dos povos e nações; 
e se nós pudéssemos ser capazes de aprender a experienciar o 
outro e os outros, como outro de nós mesmos, para participar um 
com o outro. (GADAMER, 1992, p. 235-236) 

 

O exercício da hermenêutica da escuta constitui um dos vários modos de 

abordar as consequências políticas da vida contemporânea. "Participar com o outro 

e ser uma parte do outro é a melhor coisa que nós podemos almejar" (GADAMER, 

1992, p. 235). O respeito pela outridade de todo indivíduo está implícito nesse 
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processo que pode nos levar ao reconhecimento de novas formas de solidariedade e 

respeito pela outridade de todos os outros.  

Na narrativa, isso se dá como se o amor reestabelecesse uma comunhão 

com a outridade, com um tempo paradisíaco onde se perpetua um ritual que não é 

contaminado pelo devir temporal. Paz (2003) emprega o neologismo outridade como 

designação a esse enfrentamento do sujeito com a alteridade que ele próprio é. 

Assim, a outridade pode ser entendida como uma tensão latente e irrecusável entre 

o indivíduo, enquanto essência e sua existência. É uma experiência que leva o 

sujeito ao encontro de si mesmo, com a alteridade e com o que está além das 

explicações racionais, transcendendo ao próprio indivíduo. 

Se em Mulheres de Cinzas, devido à guerra civil, há uma possibilidade de 

Imani e Germano de Melo fugirem dali para que ela consiga se salvar, em 

Americanah, as personagens Ifemelu e Obinze constituem uma geração de 

nigerianos que saem do seu país para tentar uma vida melhor em outro país. Ambos 

sentem as dificuldades sociais e políticas pelas quais a Nigéria passa, mesmo sendo 

jovens e percebem o quanto isso afeta a vida deles, pois com a crise do sistema 

educacional suas perspectivas são desanimadoras e tentar construir uma nova vida 

longe dali torna-se uma necessidade.  

 
 As greves agora eram comuns. Nos jornais, os professores da 

universidade listavam suas reivindicações e os acordos que eram 
destroçados por membros do governo cujos filhos estudavam no 
exterior. As universidades ficaram vazias, as salas de aula sem vida. 
Os alunos torciam por greves curtas, pois sabiam que seria 
impossível não haver greve nenhuma. Todos estavam falando em ir 
embora do país. (ADICHIE, 2014, p. 109) 

 

Num contexto com tantas desigualdades sociais, as temáticas diversidade e 

identidade são tão comuns na obra adichiana que é a partir daí que se parte para o 

desenrolar da trama. Os processos identitários estão latentes nas personagens de 

forma que a busca por uma construção e muitas vezes, uma reconstrução da 

identidade a qual se perde na distância dos limites geográficos, e se esvazia na 

descrença da mudança dos quadros de injustiças sociais, acontece sem que as 

próprios personagens percebam que já está ocorrendo. 



 

87 

 

Os conceitos identitários estão presentes até no título da obra analisada 

Americanah, a qual traz uma situação bastante comum que acontece com 

imigrantes que deixam seu país, nesse caso, a Nigéria, e vão para os Estados 

Unidos. Ao retornar têm seus hábitos, gostos e maneiras de falar e agir alterados 

pelos modos norte-americanos. O termo foi ouvido primeiramente no romance 

quando as amigas de Ifemelu referem-se a uma outra garota que migra para os 

Estados Unidos. 

 
 ‘Ginika, vê lá se vai conseguir conversar com a gente quando voltar’, 

disse Priye. ‘Ela vai voltar uma tremenda americanah, que nem a 
Bisi’, disse Ranyinudo. Todas urraram de rir com a palavra 
americanah, enfestoada de alegria com sua quinta sílaba estendida, 
e ao pensar em Bisi, uma menina um ano abaixo delas que voltara 
de uma breve viagem aos Estados Unidos com estranhas afetações, 
fingindo que não entendia mais ioruba e acrescentando um erre 
arrastado a todas as palavras em inglês que falava. (ADICHIE, 2014, 
p. 74) 
 

Essa visão de que toda pessoa que retornar dos Estados Unidos vai estar 

com a linguagem repleta de afetações torna-se motivo de zombarias pelas 

personagens. Esse fato, colocado diante do que esta pesquisa discute, leva-me a 

pensar em pontos para elencar motivos dessa mudança na linguagem. Um dos 

pontos é a necessidade de se adequar à língua falada nos Estados Unidos, em que 

quem tem sotaque estrangeiro sente-se, com o passar do tempo em que vive no 

país, deslocado dos demais falantes do idioma. Anseiam, dessa forma, por falar um 

inglês livre do sotaque do seu idioma materno. Por isso, ao retornar ao seu país de 

origem, trazem um pouco desse acento linguístico na sua fala. Outro ponto é a 

necessidade que alguns têm de mostrar a todos com quem cruzam, que estiveram 

em outro país. Os reais motivos de cada um, somente quem os vivencia sabe e no 

caso da obra Americanah, apenas os imigrantes conhecem essas motivações. 

Na outra vez que o termo 'americanah' foi mencionado aludindo a afetações 

linguísticas, era quando Ifemelu havia conseguido seu visto para ir para os Estados 

Unidos estudar e estava no seu quarto fazendo a divisão das suas coisas com as 

amigas, evento muito comum entre elas quando uma ia morar em outro país. 

Falavam sobre um vestido de que Ifemelu gostava muito, mas que Ranyinudo 
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insistia em ficar com ele: "Ifem, você sabe que vai ter o vestido que quiser nos 

Estados Unidos e da próxima vez que a gente se vir, vai ser uma tremenda 

americanah" (ADICHIE, 2014, p. 111).  

As temáticas que tratam da linguagem são bastante delicadas e requerem 

abordagens coerentes para não dar a impressão de significar o que não significam. 

Desde o princípio da narrativa, Ifemelu sente a imposição de falar sem o sotaque 

nigeriano, se obrigando a aprender um sotaque americano que não é seu. As 

línguas faladas pelos imigrantes sofrem essa discriminação e não é somente pela 

sonoridade diferente, é principalmente pelo que representa falar com seu próprio 

sotaque. A língua traz consigo todos os aspectos culturais daquele povo, daquele 

país e, por isso, assusta quem ouve, pois a diversidade nem sempre e nem a todos 

agrada. Há nessa construção narrativa a força da hibridização da língua do 

colonizado, que ocorre fortemente na Nigéria devido à grande concentração de 

etnias.  

Assim também em Mulheres de Cinzas, tanto Imani quanto Germano de Melo 

sentem a imposição de falar a língua do outro. Imani foi alfabetizada na língua de 

Portugal por um padre quando viveu com seu irmão mais novo na missão, na praia 

de Makomani e por isso, foi encarregada de ser intérprete do sargento. Ela devia 

falar apenas a língua dele, mas em um momento forte da narrativa em que ela 

descobre que ele escondia informações que podia expor todo seu povo em perigo, 

ela põe para fora sua raiva falando na sua língua txitxope. 

 
Untada de lodo dos pés à cabeça, percorri o caminho de volta à 
aldeia. Perante o olhar amargo das mulheres, dirigi-me a casa do 
sargento. Ao ver-me, Mwanatu fugiu do posto de sentinela. O 
português estava sentado na varanda e reconheceu-me apenas 
depois de lhe ter falado: 
— Gostaria de me ver nua, Germano? Pois despeje água sobre o 
meu corpo. Nunca ninguém me irá despir tanto assim. 
O português, confuso, pediu que entrasse em sua casa. Fechou a 
porta e foi rodando pelos cantos da sala, como um caçador que 
temesse a presa. Saiu para reaparecer com um pano e uma tina com 
água. 
— Agora é a minha vez de a lavar dos maus agoiros — declarou. 
Passeou as mãos pelos meus braços, ombros e costas. Depois 
deitou fora o pano e fez cair a água sobre o meu corpo. Quando me 
viu, despida e sem defesa, o português enlouqueceu. Às pressas foi 
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retirando as roupas, os dedos trémulos, o queixo babado. E quando 
me segurou pela cintura deixei que lambesse os meus seios até 
sentir na minha pele o latejar do seu sangue. O homem deitou-se, 
depois, no soalho da casa. As mãos batendo no chão convidavam-
me a que me deitasse a seu lado. Não o fiz. Antes contemplei-o de 
cima, num demorado olhar de rainha. Nesse adiar de sentença senti 
o gosto perverso que as leoas experimentam antes do derradeiro 
golpe. Atirei para o chão o telegrama do dia anterior, coloquei um pé 
sobre o seu peito, cuspi-lhe no rosto e, com a mais doce voz, insultei-
o na minha língua. 
— Branco mentiroso! Irás rastejar como uma serpente. 
O português ainda se arrastava no soalho quando me viu sair, 
envolta num pedaço de tecido branco que retirei de uma prateleira. 
Mais do que o insulto, me deleitou falar-lhe em txitxope. Talvez 
nenhum negro dominasse tão bem a língua portuguesa. Mas o ódio 
que sentia apenas podia ser dito no meu idioma materno. Eu estava 
condenada: haveria de nascer e morrer na minha própria língua. 
(COUTO, 2015, p. 199-200) 
 

Essa imposição de falar uma língua que não é a sua pode acarretar o que a 

mãe de Imani tanto temia com relação a ela e ao seu irmão. Quando a mãe disse 

que eles podiam ser devorados por se aproximar tanto da língua de Portugal, essa 

expressão pode ter muito significados que não o literal, inclusive o fato de deixar de 

ser quem eram para tornarem-se outros, no caso dela, para tornar-se outra pessoa, 

e isso, para quem já tinha dificuldades em saber quem era, podia ser terrível. Era 

uma possibilidade de perder-se completamente numa língua que abarcava toda uma 

cultura que não era a sua. 

Os termos trabalhados em ambas as obras pesquisadas requerem uma 

análise mais aprofundada, pois tratam-se de termos que designam uma escritura 

dupla, a qual abarca a língua do colonizador e a língua do colonizado. Além disso, 

como abordo vieses desconstrucionistas e decolonialistas, essa língua do 

colonizado é vista sob o prisma da segunda língua que desconstrói as verdades da 

primeira. 

O termo 'americanah', por exemplo, é quase homônima da língua portuguesa, 

tem uma denotação pejorativa por representar uma certa conformidade aos modelos 

americanos como a alteração no sotaque, de maneira a deixar de lado a língua 

nativa. A personagem Ifemelu vivencia essa mudança em si por algum tempo até 

que uma situação inesperada a faz mudar de ideia e decide renegar o uso do 
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sotaque americano, evento que vai gerar ainda muito estranhamento naqueles com 

quem ela está convivendo no país e com quem ela encontra pela primeira vez. 

 
 Ifemelu decidiu parar de fingir que tinha sotaque americano num dia 

ensolarado de julho, o mesmo dia em que conheceu Blaine. Era um 
sotaque convincente. Ela o aperfeiçoara, ouvindo com cuidado 
amigos e apresentadores de noticiário, a contração do tê, o enrolado 
profundo do erre, as frases começando com ‘então’ e a resposta 
fácil, ‘é mesmo’?, mas o sotaque tinha rachaduras, era consciente, 
precisava ser lembrado. Exigia um esforço, o lábio retorcido, os 
volteios da língua. Se Ifemelu estivesse em pânico, apavorada, ou se 
fosse acordada de supetão no meio de um incêndio, não ia lembrar 
como produzir aqueles sons americanos. Por isso, resolveu parar 
naquele dia de verão, no fim de semana do aniversário de Dike. Sua 
decisão foi tomada devido a uma ligação de telemarketing. 
(ADICHIE, 2014, p. 189) 

 

 A decisão de parar de falar com um sotaque que não era seu, exigiu coragem 

por parte da personagem. Era algo que exigia muita manutenção para continuar 

existindo e fazia com que ela não se sentisse ela mesma. Era mais uma situação 

para colaborar com as outras que a faziam se sentir deslocada. O episódio do 

telemarketing que a fez romper com aquela estrutura que a oprimia foi um ponto 

importante no processo de não aceitação de uma identidade que não lhe pertence e 

na qual ela não quer se encaixar.  

 
"Quando seria um bom horário para ligar de novo? Se não tiver 
problema….", disse ele. Ifemelu se perguntou se ele recebia 
comissão. Será que ganharia mais se ela trocasse mesmo de 
companhia telefônica? Porque faria isso, desde que não lhe custasse 
nada. 
"No fim da tarde", disse ela. 
"Posso perguntar com quem eu falo?" 
"Meu nome é Ifemelu." 
Ele repetiu o nome dela com um cuidado exagerado. "É um nome 
francês?" 
"Não. Nigeriano." 
"Sua família é de lá?" 
"É." Ela pegou os ovos com a espátula e pôs no prato. "Fui criada lá." 
"É mesmo? Há quanto tempo você está nos Estados Unidos?" 
"Três anos." 
"Uau. Legal. Você parece uma americana falando." 
"Obrigada." 
Só depois de desligar Ifemelu começou a sentir a mácula de uma 
vergonha crescente se espalhando sobre ela, por ter agradecido ao 
rapaz, por ter transformado as palavras dele, "Você parece uma 
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americana falando", numa guirlanda que pôs em volta do próprio 
pescoço. Por que era um elogio, uma realização, soar como um 
americano? Ifemelu tinha ganhado; Cristina Tomas, a branca Cristina 
Tomas sob cujo olhar se encolhera como um pequeno animal 
derrotado, falaria normalmente com ela agora. Tinha ganhado de 
fato, mas seu triunfo era vazio. Sua vitória efêmera havia criado um 
enorme espaço oco, porque ela assumira, por tempo demais, um tom 
de voz e uma maneira de ser que não eram seus. Assim, ela acabou 
de comer os ovos e decidiu parar de fingir que tinha sotaque 
americano. (ADICHIE, 2014, p. 191) 

 

 Precisou sentir-se vazia, vitoriosa sem nenhuma glória, para que Ifemelu 

percebesse que aquilo a incomodava. Aquele fato a deixou muito irritada, mas foi o 

que a fez voltar a ser ela, se não fosse por isso, ela voltaria à Nigéria como outras 

voltaram, não como Ifemelu, mas como uma pessoa deslocada de si mesma, uma 

'americanah' como muitas outras que se perderam de si e ainda não se acharam. 

Após deixar de usar o sotaque americano e retornar para seu país, Ifemelu 

sentiu novamente a força da expressão 'americanah' em conversa com Ranyinudo 

quando esta zombava dela devido às suas queixas pelas mudanças no centro de 

Lagos: "Americanah!", brincava Ranyinudo sempre. "Você está vendo as coisas com 

olhos de americano. Mas o problema é que nem é uma americanah de verdade. Se 

pelo menos tivesse um sotaque americano, a gente aturaria as reclamações!" 

(ADICHIE, 2014, p. 416). É como se ter um sotaque americano fosse sempre um 

estereótipo, pois se tinha, era considerada deslocada pelos nigerianos e se não 

tinha, não era uma americana de verdade, conforme a colega lhe disse. Haja atitude 

diante disso! E Ifemelu vivencia esses estereótipos em inúmeras passagens da 

narrativa, por seu gênero, por sua raça e por sua condição de imigrante.  

Esta imagem poética me reporta às reflexões de Spivak (2014, p. 84), sobre a 

dupla colonização da mulher representada pela imagem de mulheres marginalizadas 

por estereótipos: "A questão da "mulher" parece ser a mais problemática nesse 

contexto" (SPIVAK, 2014, p. 110). Ela reitera que "no contexto do itinerário 

obliterado do sujeito subalterno, o caminho da diferença sexual é duplamente 

obliterado" (SPIVAK, 2014, p. 85). Ao longo da narrativa adichiana, a autora 

apresenta esses estereótipos de modo bem marcado quando ocorrem, seja com 

homens seja com mulheres, mas evidencia quando acontece com a personagem por 
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estar narrando a experiência dela. As passagens que marcam com certa dose de 

ironia a afetação estilística das personagens são figuradas por mulheres.  

 
Ifemelu se levantou para pegar suas coisas. "Nunca sei no que você 
acredita, se é que acredita em alguma coisa." 
"E você é uma escrota que adora criticar!", gritou Doris, com os olhos 
esbugalhados. 
Ifemelu, assustada com a mudança abrupta, pensou que talvez, por 
baixo de todas as afetações retrô, Doris fosse uma daquelas 
mulheres que podiam se transformar quando eram provocadas, 
arrancar as roupas e brigar no meio da rua. (ADICHIE, 2014, p. 450) 
 

Esse aspecto trabalhado na narrativa de Chimamanda Adichie assinala o 

posicionamento da autora que opta por retratar as personagens como se tivesse 

descrevendo a sociedade da época com seu falso liberalismo e seu preconceito 

quanto aos estilos adotados pelo outro. 

Spivak insere nessa discussão elementos que descrevem que a condição de 

subalternidade é colonizante para todos, mas para a mulher é ainda mais difícil, uma 

vez que ela sofre da violência epistêmica que atinge o subalterno e nesse caso mais 

fortemente, a mulher subalterna.  

 
 com respeito à 'imagem da mulher', a relação entre a mulher e o 

silêncio pode ser assinalada pelas próprias mulheres; as diferenças 
de raça e de classe estão incluídas nessa acusação. A historiografia 
subalterna deve confrontar a impossibilidade de tais gestos. A restrita 
violência epistêmica do imperialismo nos dá uma alegoria imperfeita 
da violência geral que é a possibilidade de uma episteme. (SPIVAK, 
2014, p. 84-85) 

 

Assim como problematiza Spivak, a narrativa adichiana também aborda 

questões políticas e sociais. A obra pode ser considerada um ensaio, porém sem 

todo o teor científico do gênero, pois faz abordagens dos hábitos e dos costumes da 

sociedade nigeriana antes da saída de Ifemelu e quando ela retorna. 

 
Será que sempre tinha sido daquele jeito ou tinha mudado tanto em 
sua ausência? Quando Ifemelu fora embora, só os ricos tinham 
celulares, todos os números começavam com 090 e as meninas 
queriam namorar os homens do 090. Agora, a moça que trançava 
seu cabelo tinha um celular, o vendedor de banana-da-terra que 
cuidava de uma grelha empretecida tinha celular. Ela crescera 
conhecendo todos os pontos de ônibus e ruas laterais, 
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compreendendo o código secreto dos motoristas e a linguagem 
corporal dos ambulantes de rua. Agora, lutava para entender o que 
não era dito. Quando os donos de loja tinham ficado tão grosseiros? 
Os prédios de Lagos sempre tiveram aquela camada de podridão em 
cima? E quando aquela se tornara uma cidade de pessoas que 
pediam por tudo e se apaixonavam pelo que era de graça? 
(ADICHIE, 2014, p. 415-416) 
 

 A mudança que Ifemelu percebe em Lagos quando ela retorna a deixa 

confusa. Se havia mais avanços ela pouco via, mas conseguia perceber claramente 

que aquela tecnologia toda que havia na cidade a deixava com um aspecto mais 

caótico do que modernista.  

Adichie também examina criticamente a sociedade norte-americana no tempo 

em que a personagem viveu lá e descreve situações que Ifemelu presenciou e que 

lhe causaram certo incômodo.  

 
Duas mulheres falaram de suas doações a uma instituição de 
caridade maravilhosa do Malaui que furava poços, a um orfanato 
maravilhoso em Botsuana, a uma cooperativa de microfinanciamento 
no Quênia. Ifemelu ficou observando-as. Havia certo luxo na ideia de 
ajudar instituições de caridade com o qual ela não conseguia se 
identificar e que não possuía. Achar que "fazer caridade" era algo 
normal, regozijar-se com essa doação feita a pessoas que não se 
conheciam — talvez isso surgisse quando você tivera posses ontem, 
tinha hoje e esperava ter amanhã. Ifemelu as invejou por isso. [...] 
Ifemelu sentiu um desejo súbito e desesperado de ser do país onde 
as pessoas davam dinheiro, e não do país onde elas recebiam, ser 
um daqueles que tinham posses e que, portanto, podiam ser 
iluminados pela graça de ter doado, estar entre aqueles que tinham 
dinheiro para gastar em piedade e empatia copiosas. (ADICHIE, 
2014, p. 185) 
 
  

 O que causou desconforto em Ifemelu não era somente o fato de que falavam 

abertamente sobre as doações que faziam para caridade como se isso fosse algo 

comum. Talvez fosse corriqueiro para essas pessoas, mas para ela e a maioria das 

pessoas com as quais conviveu durante toda a sua vida, não era nada comum, nem 

fazer doações para caridade nem ficar falando sobre isso abertamente. Na igreja, 

quando ela ia com a mãe, sempre se sentia incomodada quando algum benfeitor era 

aplaudido por todos pelas doações que fazia. Achava sempre que faziam aquilo para 
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esconder algo mais ruim que estava por traz como o chefe Omenka, da igreja da 

Irma Ibinabo. 

 
No domingo seguinte, num culto especial de Ação de Graças, as 
guirlandas seriam colocadas em torno do pescoço grosso do chefe 
Omenka e do pescoço menor dos membros de sua família. Ele havia 
doado duas vans novas para a igreja. (ADICHIE, 2014, p. 59) 

 

 Ifemelu não consegue aceitar que aquilo possa acontecer. Questiona a 

necessidade que algumas pessoas têm de expor algo que deveria ser feito de modo 

discreto, pois se realmente queriam ajudar, não precisavam alardear essa 

benfeitoria. Outro aspecto que incomoda Ifemelu na festa na casa da Kimberly é que 

aquelas pessoas pareciam ter muito dinheiro a ponto de dar sem maiores 

preocupações. Incomodava não ser desse núcleo que pode doar porque tem o 

suficiente todos os dias, mas saber que pertence ao grupo que precisa receber 

aquelas doações por não ter como se manter todos os dias. 

 Retratando a sociedade britânica da época em que Obinze esteve lá 

trabalhando, Adichie pinta um quadro típico que não é representativo apenas da 

Inglaterra, mas também dos Estados Unidos e de muitos outros países do mundo. 

 
"Acho que neste país a noção de classe está no ar que as pessoas 
respiram. Todo mundo sabe seu lugar. Até as pessoas que têm raiva 
da divisão de classes aceitam seu lugar", disse Obinze. "Um menino 
branco e uma menina negra que passam a infância na mesma 
cidade de classe trabalhadora podem namorar e a raça vai ser 
secundária, mas, nos Estados Unidos, mesmo que o menino branco 
e a menina negra tiverem passado a infância no mesmo bairro, a 
raça vai ser primária". (ADICHIE, 2014, p. 297) 
 

 
 As questões raciais são gritantes em todos esses países abordados por 

Adichie na obra. Tentam passar uma imagem de países tão evoluídos a ponto de 

não ter esses sentimentos pequenos como preconceito e racismo, mas no seu cerne 

estão permeados por eles. As observações da autora são feitas de modos e 

amplitudes variadas com uma narração que deixa pistas do seu humor certeiro, 

mesmo quando precisa abordar temas profundos e polêmicos como a xenofobia 

sentida em ações e palavras por Obinze. 
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As privadas não eram tão ruins, um pouco de urina fora do mictório, 
algumas descargas mal dadas; limpar aqueles banheiros deveria ser 
bem mais fácil do que era para os faxineiros do campus em Nsukka, 
com os rastros de merda espalhados na parede que sempre haviam 
feito Obinze se perguntar quem se daria a tanto trabalho. Por isso, 
ficou chocado quando, certa noite, entrou numa cabine e descobriu 
um cocô sobre a tampa da privada, sólido, longo, focado, como se 
tivesse sido colocado com cuidado num local preciso. Parecia um 
cachorrinho enroscado sobre um tapete. Era uma performance. 
Obinze pensou na famosa repressão dos ingleses. A esposa de seu 
primo, Ojiugo, certa vez dissera: "Os ingleses podem passar anos 
morando na casa ao lado da sua e nunca cumprimentar você. Eles 
são muito fechados". Havia, naquela performance, certa abertura. 
Será que tinha sido alguém que fora demitido? A quem fora negada 
uma promoção? Obinze passou um longo tempo olhando para 
aquele monte de merda, sentindo-se cada vez menor ao fazê-lo, até 
que aquilo se tornou uma afronta pessoal, um soco no queixo. E tudo 
por três pratas a hora. Ele tirou as luvas, deixou-as ao lado do monte 
de merda e saiu do prédio. (ADICHIE, 2014, p. 257)  

 
A atitude deprimente a que chegam para demonstrar desrespeito para com 

Obinze é descrita por Adichie de maneira pormenorizada, exatamente para ilustrar a 

cena e a simbologia negativa que advém dessa atitude ultrajante. Essa é uma das 

formas de racismo que Obinze conhece de maneira nada sutil nos três anos em que 

esteve na Inglaterra e que veio de todas as classes, inclusive dos colegas de 

trabalho. 

 
Toda noite, Obinze ficava coberto por uma poeira química branca. 
Coisas arenosas ficavam presas em seus ouvidos. Ele tentava não 
respirar fundo demais enquanto limpava, temendo os perigos que 
flutuavam no ar, até que o gerente lhe disse que ia ser demitido 
devido a cortes no pessoal. O emprego seguinte foi uma substituição 
temporária numa empresa que montava cozinhas, semana após 
semana sentado ao lado de motoristas brancos que o chamavam de 
"operário", indo a obras repletas de barulhos e capacetes, tendo de 
subir longas escadas carregando ripas de madeira, sem ajuda e sem 
incentivo. Pelo silêncio que mantinham enquanto dirigiam e pelo tom 
com que diziam "operário!", Obinze sentia a antipatia dos motoristas. 
Uma vez, quando ele tropeçou e caiu de joelhos, uma queda tão 
séria que voltou para o caminhão mancando, o motorista disse aos 
outros no depósito: "Não ficou roxo porque já é preto!". Eles riram. 
Sua hostilidade o irritava, mas apenas ligeiramente; o que lhe 
importava é que ganhava quatro libras por hora, mais quando fazia 
hora extra. Quando foi mandado para um novo depósito de entrega 
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em West Thurrock, temeu não ter tempo para fazer hora extra. 
(ADICHIE, 2014, p. 273) 

 

A autora retrata a realidade do imigrante negro na Inglaterra representado por 

Obinze com trabalhos em locais que podem colocar sua vida em perigo, fazendo 

jornada extra para conseguir um pouco mais de dinheiro e ainda enfrentando o 

desrespeito dos próprios colegas de trabalho. Nessa forma de tratar o imigrante 

negro, ora com antipatia ora com zombarias, é evidenciado na narrativa o 

preconceito que, mesmo aqueles que também vivenciam uma posição mais baixa na 

escala social do mundo globalizado, infligem a outros do mesmo nível na escala. É 

uma situação de marginalização do outro por alguém que também é marginalizado 

de alguma forma. 

Em alguns casos, a situação de aviltamento que rebaixa os imigrantes e que 

os deixa muito revoltados, ao ser colocada diante de outras pessoas que não 

conhecem aquela realidade sofre certa eufemização, como se, caso a história for 

contada tal e qual acontece, não seria aceita por não ser compreendida naquele 

meio. 

 

"Mas você não sofreu nenhuma demonstração de racismo aqui, 
sofreu, Emenike?", perguntou Alexa, e seu tom implicava que já 
sabia que a resposta seria não. "É claro que as pessoas têm 
preconceitos, mas todo mundo tem, não tem?" "Bem, não", disse 
Georgina com firmeza. "Você devia contar a história do motorista de 
táxi, querido." "Ah, essa história", disse Emenike ao se levantar para 
pegar os queijos, murmurando algo no ouvido de Hannah que a fez 
sorrir e tocar o braço dele. Como Emenike adorava viver no mundo 
de Georgina. "Conte, conte", disse Hannah. Assim, Emenike contou. 
Contou a história do táxi para o qual havia feito sinal certa noite, na 
Upper Street; de longe, a luz que indicava que o carro estava livre 
estava ligada, mas, quando o carro se aproximou de Emenike, a luz 
foi desligada, e ele presumiu que o motorista tinha parado de 
trabalhar. Depois de o táxi passar por Emenike, ele olhou para trás 
distraidamente e viu que a luz do táxi havia sido ligada de novo e 
que, um pouco depois na mesma rua, parou para duas mulheres 
brancas. Obinze já tinha ouvido a história de Emenike antes e, nessa 
ocasião, ficou impressionado com a diferença em sua maneira de 
contá-la. Ele não mencionou a fúria que tinha sentido, parado na rua 
olhando para aquele táxi. Ficou tremendo, dissera Emenike a 
Obinze, com as mãos trêmulas durante um bom tempo, um pouco 
assustado com o que estava sentindo. Mas agora, enquanto 
bebericava o resto do vinho tinto com flores flutuando à sua frente, 
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falou num tom livre de raiva, com uma superioridade divertida. 
(ADICHIE, 2014, p. 298) 
 

A autora mostra que Emenike, amigo de Obinze desde os tempos do ensino 

médio na Nigéria, conta a história sobre um evento em que sente a discriminação 

pela sua cor, mas que não dá o mesmo tom que empregou ao contar o mesmo fato 

a Obinze algum tempo antes. A não demonstração do verdadeiro sentimento que 

tomou conta dele naquela noite me faz perceber que o imigrante não se sente no 

direito de demonstrar sua raiva, sua revolta, nem outros sentimentos que poderiam 

ser vistos pelos nascidos ali ou pelos que habitam aquele país há mais tempo do 

que ele, como algo totalmente negativo. Ele precisa dar a impressão de ser alguém 

que compreende a repulsa a sua presença, perdoando e aceitando. É como se até 

para sentir dor o imigrante precisasse de permissão. O sentimento de não 

pertencimento fala muito alto nessa passagem, pois o medo que o taxista demonstra 

ter do imigrante negro pedindo um táxi durante a noite, faz com que Emenike sinta 

que não lhe querem ali. Isso gera um sentimento de não saber qual é o seu lugar, 

pois naquele lugar onde o personagem quer estar, ele não é desejado por sua 

condição de estrangeiro. 

O debate sobre questões relacionadas aos estrangeiros tem repercussões em 

todo o mundo contemporâneo e a autora aborda essa temática, por meio das 

personagens, de modo a levar o leitor a se colocar no lugar de cada um deles, 

inclusive daqueles que justificam algumas atitudes dos seus governantes quanto ao 

acolhimento ou não de imigrantes e exilados.  

 
"Você leu Blunkett dizendo que não sabe quantos imigrantes existem 
no país?", perguntou Alexa. Obinze sentiu uma tensão imediata, um 
aperto no peito. "Imigrante, é claro, significa muçulmano", disse 
Mark. 
"Se ele quisesse mesmo saber, iria a todas as obras do país e faria 
uma contagem", disse Phillip. "Foi bastante interessante ver como 
isso se desenrola nos Estados Unidos", disse Georgina. "Eles 
também fazem o maior barulho por causa da imigração. Mas é claro 
que a América acolheu imigrantes melhor do que a Europa." "Bem, 
sim, mas isso é porque os países da Europa tiveram por base a 
exclusão e não a inclusão, como a América", disse Mark. "Mas 
também é uma psicologia diferente, não é?", perguntou Hannah. "Os 
países europeus são cercados por países parecidos uns com os 
outros, enquanto a América tem o México, que na verdade é um país 
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subdesenvolvido, e isso cria uma psicologia diferente em relação à 
imigração e às fronteiras." "Mas na Inglaterra não há imigrantes da 
Dinamarca. Há imigrantes do Leste Europeu, que é o nosso México", 
disse Alexa. "Com exceção, é claro, da raça", afirmou Georgina. "As 
pessoas do Leste Europeu são brancas. Os mexicanos, não." "Aliás, 
como você viu a questão da raça nos Estados Unidos, Emenike? É 
um país de um racismo perverso, não é?" "Ele não precisa ir aos 
Estados Unidos para viver isso, Alexa", disse Georgina. "Pareceu-me 
que nos Estados Unidos os negros e os brancos trabalham juntos, 
mas não se divertem juntos, e aqui eles se divertem juntos, mas não 
trabalham juntos", disse Emenike. Os outros assentiram de maneira 
pensativa, como se ele tivesse dito algo profundo, mas Mark disse: 
"Não tenho certeza se entendi". (ADICHIE, 2014, p. 296-297) 
 
 

A reação de incômodo de Obinze ao ouvir o termo imigrante frente a 

discussão dos novos amigos de Emenike retrata o sentimento que sente todo aquele 

que sabe que não está na sua pátria e que ainda está numa situação de busca por 

uma legalidade para permanecer ali. Dizer que Europa ou Estados Unidos são bons 

anfitriãos ou não, que determinado imigrante é mais bem vindo ou menos bem vindo 

do que outro é altamente discriminatório, pois todos são imigrantes, não importa se 

vêm do Leste europeu para viver na Europa, ou do México para viver nos Estados 

Unidos; todos são estrangeiros aos olhos dos habitantes do país. Esse aspecto 

remonta a um xenofobismo que não consegue ver no outro alguém como o eu, vê o 

outro somente com seus aspectos de diferença do eu. Bhabha (2005, p. 184) expõe 

que o discurso colonial se "concentra em construir o colonizado como população do 

tipo degenerado, tendo como base uma origem racial para justificar a conquista e 

estabelecer sistemas administrativos e culturais". Esse discurso colonizante é 

utilizado nesse contexto contra Obinze, mas se prenuncia contra todo imigrante na 

situação em que o personagem se encontra na narrativa. 

Quando aquele que age como detentor de uma supremacia fazendo o papel 

do colonizador não reconhece "a alteridade do colonizado, ele o outremiza a fim de 

satisfazer seus intuitos" (BONNICI, 2011, p. 131). Por meio do racismo, o imigrante 

negro é colonizado e inferiorizado tornando-se um objeto visto sob o olhar único da 

raça. 

A convivência, a partir desse pensamento, é feita sempre com desconfiança, 

com máscaras sociais que impedem que a manifestação da real identidade do 
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imigrante seja expressa, uma vez que, talvez nem ele mesmo saiba qual é essa 

identidade, ou sinta-se tão desconfortável que não consiga mostrar sua 

individualidade num universo de coletivos. Coletivos estes, que não deixam de 

demonstrar a sua identidade, denotada nos pequenos insultos aos imigrantes que os 

circundam, inclusive com demonstração gestual e vocabular de antipatia pela 

presença deles. 

Deste modo, o exercício da outridade fica nas sombras, pois se é objetivo 

desta consciência que as pessoas vejam umas às outras apesar e além das suas 

diferenças, atitudes como estas dificultam que uma consiga se colocar no lugar da 

outra. Ao impedir que a empatia se manifeste, impede que os indivíduos se auxiliem 

mutuamente, uma necessidade destes seres que buscam maneiras de melhorar as 

situações que o outro vive. Estas atitudes são essenciais na construção de uma 

sociedade em que todos possam se sentir iguais. Numa sociedade em que os 

indivíduos possam coexistir desenvolvendo a solidariedade de forma que as 

relações entre todos se tornem mais significativas, menos marginalizantes e 

excludentes. 

 

2.2 A NARRAÇÃO DA OUTRIDADE  

 

A narração da outridade, dos modos de empatia com relação ao outro, são 

apresentados nas narrativas sem que este termo seja expresso claramente, 

entretanto, tanto a alteridade quanto a outridade ocorrem como marcas constitutivas 

do sujeito pós-colonial. Quando Adichie e Couto apresentam personagens sendo 

solidários com o outro que vivencia situações de exclusão a narrativa da outridade 

acontece. 

O deslocamento identitário abordado por Adichie em Americanah traz à tona 

delicadezas que passam sem ser destacadas pelo ritmo frenético da pós-

modernidade. Essas temáticas que envolvem as alegrias e frustrações dos seres 

humanos em condições de distanciamento da sua terra natal e tentando se equilibrar 

sobre a corda bamba de uma vida em outro país são exploradas nas falas e 

pensamentos das personagens de modo a conduzir o leitor a tomar a defesa de 
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alguns deles. A condição de Ifemelu e as angústias que a levam a momentos 

depressivos é uma passagem que gera uma grande empatia pela personagem. A 

autora trabalha a narrativa de modo a colocar o leitor dentro dela como nesse 

fragmento que ilustra o estado da personagem. 

  
Ifemelu acordava entorpecida todas as manhãs, debilitada pela 
tristeza, assustada pelo dia interminável que tinha pela frente. Tudo 
tinha se tornado mais espesso. Fora engolida, estava perdida numa 
névoa viscosa, envolta em uma sopa de nada. Havia um abismo 
entre ela e o que deveria sentir. Não ligava para nada. Queria ligar, 
mas não sabia mais como; a habilidade de fazê-lo escapara da sua 
memória. Às vezes, acordava se debatendo, indefesa, e via, diante 
de si e atrás de si e por todo lado, uma completa falta de esperança. 
Sabia que não fazia sentido estar ali, estar viva, mas não tinha 
energia para pensar de forma concreta em como se matar. Ficava 
deitada na cama, lendo sem pensar em nada. Às vezes se esquecia 
de comer e às vezes esperava até meia-noite, quando suas colegas 
de apartamento estavam cada uma em seu quarto, para esquentar a 
comida, e foi deixando os pratos sujos debaixo da cama até que um 
mofo esverdeado surgiu, fofo, em torno dos resquícios oleosos do 
feijão com arroz. Muitas vezes, quando estava lendo ou comendo, 
sentia uma vontade avassaladora de chorar e as lágrimas vinham, os 
soluços machucando sua garganta. Ela tinha tirado o som do 
telefone. Não ia mais às aulas. Seus dias ficaram imóveis de silêncio 
e neve. (ADICHIE, 2014, p. 170-171) 

 

A condição em que a personagem se encontrava é narrada de modo a revelar 

traços de uma doença que pode vir a acometer outras pessoas que, como Ifemelu, 

se veem numa situação de indefinições, de não saber mais o que fazer deixando-se 

levar sem saber para onde. O local que representa o sonho de todo imigrante estar, 

não acolhe esse imigrante para que ele tenha condições de permanecer ali. O tão 

vendido sonho americano é apresentado por Adichie como um pesadelo para 

pessoas que não se encaixam nos seus moldes. 

 
Allison estava dando pancadas em sua porta de novo. "Você está aí 
dentro? Telefone! Ela disse que é uma emergência, meu Deus! Eu 
sei que você está aí dentro, ouvi a descarga do banheiro um minuto 
atrás!"  
As pancadas secas e surdas, como se Allison estivesse batendo na 
porta com a palma da mão e não com os nós dos dedos, irritaram 
Ifemelu. "Ela não quer abrir", disse Allison, e então, justamente 
quando Ifemelu achou que tinha ido embora, as pancadas voltaram. 
Ifemelu se levantou da cama, onde estivera deitada, lendo dois 
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romances alternadamente capítulo por capítulo, e foi na direção da 
porta com as pernas pesadas. Queria andar depressa, de maneira 
normal, mas não conseguia. Seus pés haviam se transformado em 
caramujos. Destrancou a porta. Com uma expressão furiosa, Allison 
enfiou o telefone em suas mãos.  
"Obrigada", disse Ifemelu sem energia. Acrescentou num murmúrio: 
"Desculpe". Até mesmo falar, fazer as palavras subirem pela 
garganta e saírem pela boca, deixava Ifemelu exausta. (ADICHIE, 
2014, p. 171) 

 

A condução da narrativa apresenta a negação de Ifemelu diante da 

depressão, como se o próprio nome da doença já trouxesse por si só certo estigma. 

Logo ela que não temia palavra nenhuma quando fazia disputas com os meninos 

para deixá-los sem graça; estava ali agora num contexto em que se sentia 

incomodada com o nome de uma doença.  

 
"Alô?", disse ao telefone. 
"Ifem! O que está acontecendo? O que você tem?", perguntou 
Ginika. 
"Nada." 
"Estava tão preocupada com você. Graças a Deus encontrei o 
telefone da sua colega! Obinze me ligou várias vezes. Ele está louco 
de preocupação", disse Ginika. "Até tia Uju ligou para saber se eu 
tinha visto você." 
"Tenho estado ocupada", disse Ifemelu vagamente. 
Fez-se uma pausa. O tom de Ginika ficou mais suave. "Ifem, eu 
estou aqui, você sabe disso, não sabe?" Ifemelu queria desligar e 
voltar para a cama. "Sei." 
"Tenho uma boa notícia. Kimberly me ligou para pedir seu telefone. A 
babá que tinha contratado acabou de ir embora. Ela quer contratar 
você. Quer que comece a trabalhar na segunda-feira. [...] Vou aí 
amanhã buscar você para ir falar com ela." Ifemelu não disse nada, 
esforçando-se para compreender. As palavras demoravam a ganhar 
sentido.  
No dia seguinte, Ginika bateu sem parar na porta até que ela 
finalmente abriu [...]. "A gente já está atrasada, vá se vestir", disse 
Ginika com firmeza e autoridade, sem deixar espaço para 
discordância. Ifemelu pôs uma calça jeans. Ela sentiu que Ginika a 
fitava. No carro, o rock que Ginika gostava de ouvir preencheu o 
silêncio. Elas estavam na Lancaster Avenue, prestes a sair da parte 
oeste da Filadélfia, com prédios cercados por tapumes e embalagens 
de hambúrguer jogadas no chão, e entrar nos subúrbios imaculados 
e repletos de árvores da Main Line quando Ginika disse: "Acho que 
você está com depressão". 
Ifemelu balançou a cabeça e se virou para a janela. Depressão era 
algo que acontecia com os americanos, com sua necessidade 
egocêntrica de transformar tudo numa doença. Ela não estava com 
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depressão; estava apenas um pouco cansada e um pouco lenta. 
"Não estou com depressão", disse.  
[...] "Ifem, muita gente passa por isso, e eu sei que não tem sido fácil 
pra você se adaptar a um país novo sem ter um emprego. Não 
falamos de coisas como depressão na Nigéria, mas isso existe. Você 
devia consultar alguém no centro médico. Pode fazer terapia". 
(ADICHIE, 2014, p. 171-173) 
 

Esses traços de uma depressão aflorando na narrativa permitem que o leitor 

se identifique com a situação de forma a levá-lo quase que a sentir o que a 

personagem sente. Para os norte-americanos, sentir o que Ifemelu sente é muito 

comum, bem como dar nome a esses sentimentos. Na Nigéria, isso não é comum e 

Ifemelu demora a entender o que está se passando com ela. Precisa que alguém 

próximo lhe diga para que considere essa possibilidade. 

 
Anos mais tarde, escreveria sobre isso no blog: "Sobre negros não 
americanos sofrendo de doenças cujo nome se recusam a saber". 
Uma congolesa havia escrito um longo comentário em resposta: ela 
tinha se mudado de Kinshasa para a Virgínia e, quando já estava na 
faculdade fazia meses, começara a sentir tontura de manhã, o 
coração aos pulos como se estivesse tentando escapar do peito, o 
estômago embrulhado, os dedos dormentes. Foi ao médico. E 
mesmo tendo marcado "sim" em todos os sintomas descritos no 
cartão que ele tinha lhe dado, recusou-se a aceitar o diagnóstico de 
síndrome do pânico, porque síndrome do pânico era coisa de 
americano. Ninguém em Kinshasa tinha síndrome do pânico. Não era 
que chamassem aquilo de outro nome, não chamavam de nada. 
Será que as coisas só começavam a existir quando ganhavam um 
nome? (ADICHIE, 2014, p. 172-173) 
 

As temáticas sobre socialização e adaptação de imigrantes nos países em 

que estão vivendo são abordadas há muitos anos, e os índices têm demonstrado 

que o fato de estarem longe do seu espaço pode gerar algumas doenças e 

distúrbios que afetam sua sanidade mental. Biajotti (1980) descreve acerca de uma 

pesquisa de J. R. M. Copeland  intitulada "Aspects of Mental Illness in West African 

Students" que foi 

 
desenvolvida em ambiente de hospital de ensino. O autor parte da 
influência dos fatores culturais no conteúdo da doença [...], e a 
população estudada é formada por nigerianos estudando na 
Inglaterra. Neste caso, a ênfase é colocada sobre as manifestações 
da doença [...] em indivíduos que migram, relacionando-as a 
problemas de adaptação e assimilação. (BIAJOTTI, 1980, p. 43-44) 
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A pesquisa relata sobre a existência de alguns estudos para conhecer dados 

acerca dos quadros depressivos que são gerados pelo indivíduo por estar longe de 

sua casa em situação de desamparo. Além desta, há outros dados que 

problematizam esse fato como os apresentados pelo UNFPA: 

 
A Nigéria, o mais populoso país africano, tem uma longa história de 
migração internacional que data da época pré-colonial. 'Nos anos 
que se seguiram à independência, em 1960, os nigerianos 
continuaram a viajar para o exterior, primeiramente para os países 
africanos vizinhos, mas também em ritmo crescente para a Europa e 
Estados Unidos, em busca de formação e oportunidades de 
emprego,' [...] O número de mulheres migrantes nigerianas aumentou 
nos anos recentes. Quase sempre, elas viajam em busca de 
emprego e não para seguir o marido ou outros membros da família. 
(UNFPA, 2011)32  
 

Essa busca por uma vida melhor é a marca das personagens de Americanah 

e a depressão gerada é um efeito do distanciamento dos familiares e amigos, das 

dificuldades financeiras e de adaptação, da sensação de deslocamento constante. A 

Nigéria é classificada pelo Banco Mundial como um país cujas taxas de depressão 

não são tão alarmantes entre os pesquisados (0,8%) e uma das menores de 

transtornos de ansiedade (3,3%)33. Esses aspectos importantes estão imbricados na 

narrativa mesmo que não possam ser observados nitidamente. Fazem parte do pano 

de fundo que a compõem e são abordados no romance de maneira a retratar uma 

realidade imperativa. 

A abordagem da autora ao longo da narrativa é essencial para ilustrar a 

concretude das personagens. Sua existência é tangível e sua dor pode ser a dor de 

qualquer pessoa dada a construção bem estruturada que Adichie edifica. Somada a 

esses aspectos, a discriminação racial torna quase impossível a adequação no novo 

                                                           
 

32
 Informação obtida do Relatório sobre a Situação da População Mundial, produzido pela Divisão de 

Informações e Relações Externas do UNFPA, o Fundo de População das Nações Unidas 2011. 
Disponível em: https://www.un.cv/files/PT-SWOP11-WEB.pdf. Acesso em: 30 de agosto de 2017. 
33 Ruth Biajotti, África: Revista do Centro de Estudos Africanos da USP 1980, Algumas considerações 
sobre o estudo da doença, em geral, e da doença mental em particular, na África negra. Disponível 
em http://www.revistas.usp.br/africa/article/download/90791/93488.Acesso em: 10 de agosto de 2017. 

http://www.revistas.usp.br/africa/article/download/90791/93488
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ambiente. Essa tônica é recorrente, mas Adichie trabalha apresentando as minúcias 

do cotidiano que, se não forem acompanhadas pelo leitor, terá ele perdido muitas 

pistas para encaixar o quebra-cabeça narrativo. 

 Esses pormenores acabam roubando as cenas e trazendo um panorama da 

sociedade em que os eventos acontecem, retratando aqueles indivíduos como 

pessoas comuns, que poderiam ser qualquer outra pessoa que deixa suas mazelas 

preconceituais à mostra sem conseguir escondê-las ou sem querer mascará-las. Há 

uma concepção arbitrária de racismo mantida por Estados Unidos e Inglaterra de 

modo que esse preconceito se apresente velado em algumas perspectivas, mas em 

outras é explícito, mostrando uma situação que está longe de terminar.  

Em Mulheres de Cinzas, Mia Couto deslinda o racismo com composições 

linguísticas que o desvendam trazendo-o às claras para sujeitá-lo à visão do outro. 

Mesmo estando presente num território composto pela hibridação das etnias, o 

racismo tenta se esconder pelas misérias das personagens e dissimular sua face.  

 
As sombras eram já extensas quando parti em busca do meu pai, 
sobraçando um cesto onde gorgolejava uma garrafa de vinho, em 
cujo rótulo se podia ler a letras gordas: Vinho para o preto. [...] No 
rótulo caseiro já se apagavam as letras e restava apenas a palavra 
"preto". Meu pai não tinha cor, mas, à medida que ia bebendo, 
tornava-se mais e mais escuro. (COUTO, 2015, p. 40-42) 

 

Exposto num produto muito usado na aldeia, as palavras 'Vinho para o preto' 

adquirem um tom de banalidade. Todos veem, todos leem e se acostumam a saber 

que aquele vinho é para eles, diferente dos outros vinhos que não trazem esse 

rótulo personalizado pelo estigma de ser negro numa terra de negros. "Vou servir-

vos uma bebida, disse o cantineiro Sardinha enquanto acabava de enrolar os panos 

espalhados pelo chão. Este vinho é do bom, comentava ao servir os visitantes em 

canecas de metal" (COUTO, 2015, p. 67). Diante do vinho bom que é ofertado para 

o sargento português, o 'vinho para o preto' pode ser entendido como vinho ruim, de 

baixa qualidade. Para aqueles cujo povo compõe a maioria dos habitantes daquele 

continente oferece-se o vinho de pior qualidade e para o branco português o vinho 

bom. 
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Francelino Sardinha, o único português da região, era cantineiro em 

Nkokolani e não gostava de proximidades com os 'pretos', como ele chamava os 

moradores da aldeia. Vendia dois tipos de vinho, um deles era o que ele chamava 

de 'vinho para o preto' e o outro o vinho bom, para os brancos.  

 
— Para dizer a verdade — respondeu o cantineiro — só me interessa 
que Vossas Excelências estejam aqui, comigo. Que me venham 
prender, pouco interessa. Havia tanto tempo que não via um branco 
que já me esquecia da minha própria raça. De viver só com estes 
cafres já me olhava como um preto. É por isso que digo: Vossas 
Excelências não me vêm prender. Vêm libertar-me. (COUTO, 2015, 
p. 68) 

  
A ideia de que, por tanto viver com as pessoas da aldeia de Nkokolani estava 

se tornando um preto apresenta um pensamento preconceituoso do cantineiro. O 

autor mostra essa personagem caricata para evidenciar o racismo existente no 

cerne do continente africano tanto quanto no cerne de cada ser humano. Sardinha 

vivia num lugar repleto de negros, que eram seus principais consumidores, mas 

mesmo assim, os discriminava com sua nacionalidade e seu discurso estereotipado 

chamando-os de cafres ou cipaios. 

 
Rasgou um pedaço de pano e passou-o pelo rosto do acabrunhado 
cantineiro: 
— Olhe para isto: completamente impregnadas de goma! Se forem 
lavadas solta-se este pó branco e resta uma teia de aranha. É como 
essa zurrapa a que chamam de "vinho para o preto". 
O comerciante engoliu a ofensa: o visitante era, afinal, um ocupante. 
As razões militares mandavam mais do que os seus privados 
negócios. Quando ripostou, o tom era contido, a mostrar que se 
despromovera de Sardinha para Musaradina: 
— Esses tecidos, Excelência, são os que aqui se vendem. Os pretos 
não se interessam pelo aconchego da roupa; eles ficam-se pelo 
ornamento. (COUTO, 2015, p. 66) 

 
 Ao justificar a prisão do cantineiro Sardinha, o sargento traz também motivos 

contundentes acerca do negócio ilícito que ele faz ali. Quando o autor mostra a 

censura ao que ele comerciava no local, a má qualidade dos produtos que ele 

vendia para os habitantes da aldeia faz uma crítica incisiva ao pensamento 

colonizante de que para o outro não é preciso dar o melhor, ainda mais se esse 

outro for um negro.  
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É imperativo lembrar que as relações tensas que hoje existem entre 
os imigrantes e as populações brancas, principalmente ocidentais, 
são provocadas pelo racismo empregado durante muito tempo pelos 
povos colonizadores como um instrumento de dominação e 
marginalização do nativo. (BONNICI, 2011, p. 131) 
 

Esse discurso de poder tem efeito sobre as personagens negras que se 

deixam levar por ele a ponto de não saberem mais reagir diante dos insultos. Há  

uma aceitação diante dessa realidade como um aviltamento das personagens que 

se apequenam diante da grandiosidade do branco que lhes outremiza. 

Quando o sargento chegou à aldeia acompanhado do adjunto do Intendente 

junto ao Estado de Gaza, Mariano Fragata, Sardinha os recebeu com entusiasmo 

por poder ver outros homens brancos como ele, já que estava há muitos anos 

apenas com a companhia dos habitantes de Nkokolani. Imani, que se apresentara 

logo na chegada ao sargento português para ser-lhe útil no que precisasse, 

conforme seu pai mandara, estava com eles e não foi recebida com o mesmo 

entusiasmo pelo cantineiro Sardinha. 

 
— Tu, catraia, ficas aí fora. Aqui dentro, já sabes, vocês não entram. 
— E por que é que ela não entra? — inquiriu o militar. 
— É que aqui, meu caro sargento, eles já sabem: aqui há regras. 

      Aqui, esta gente não entra. 
— As regras, a partir de agora, quem as dita sou eu — afirmou o 

     sargento. — Esta rapariga fala português melhor do que muitos  
     portugueses. Pois ela veio comigo, e ela vai entrar comigo.                                            

— Bom, está bom, se assim vossa excelência manda. — E, de  
     costas viradas, voltou a dirigir-se-me: — Senta-te aí, na cozinha, 
     nessa cadeirinha. (COUTO, 2015, p. 65) 

 

O fato de chamar todo o povo de 'pretos' em vez de pelo seu nome ou pelo 

nome da sua tribo desidentifica-os enquanto povo, enquanto VaChopi34 ou Vátuas35, 

                                                           
 

34
 A comunidade Copi habita a região costeira, entre os rios Limpopomo e lnharrime e no interior do 

distrito de Mandlakazi. A palavra Copi vem do verbo Nguni kucopa, que significa 'arremessar com a 
seta', e data do século XIX. Os VaNguni designavam esta comunidade de Copi, porque estes usavam 
como armas, arcos e flechas de que são excelentes atiradores (a comunidade politica designa-se por 
Copi, a língua que lhes é comum é o CiCopi e os falantes desta, VaCopi. Também são designados na 
literatura colonial portuguesa por Chopes). LOURENÇO, Vitor Alexandre.  Enquadramento histórico, 
Étnico e político de Hahdlakazi: do Mfecane ao Estado de Gaza. In.: Moçambique: Memórias sociais 
de ontem, dilemas políticos de hoje. Coleção África em Perspectiva, Centro de Estudos Africanos. 
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ao mesmo tempo que lhes dá uma outra identidade, de homens e mulheres cuja cor 

da pele os diferencia dos demais, nesse caso, do único português branco que vive 

ali, o cantineiro Sardinha. Da mesma forma, os escritores e críticos cujo locus de 

enunciação pertence ao continente africano, questionam chamar o país pelo 

continente, falar de África quando o falante refere-se à Moçambique, Nigéria ou 

outro país do continente africano, por exemplo, por considerar, entre outras coisas, 

que isso desidentifica aquele país e seu povo dando-lhes características 

homogêneas quando eles são representativos da heterogeneidade.  

 Esse recurso metonímico tem sido questionado também nas redes. Com o 

título Africa isn't a country! muitos jornalistas iniciaram um movimento para retratar 

um índice de grandes mídias que tratam o continente pelo país, ou seja, em vez de 

dizer o nome do país em que ocorre o que está sendo apresentado, dizem o nome 

do continente. No caso da África, o site que recebe o mesmo nome da iniciativa — 

Africa isn't a country! — apontou que foram feitas 8.601 menções ao continente no 

lugar de um país africano no The Guardian desde 1 de janeiro de 201236.  

 
É comum, nos media internacionais, ler-se ou ouvir-se referências a 
'África' como algo geral, único, sem diferenças ou até fronteiras. Mas 
África é tão diversificada como qualquer outro continente: passando 
fronteiras, mudam línguas, religiões, sistemas políticos, riquezas 
naturais, tons de pele, economia, pontos fortes e fracos. O continente 
tem 54 países. Para mostrar ao mundo que todos são diferentes foi 
agora lançada a aplicação 'Africa Isn’t A Country!' ('África Não é um 

                                                                                                                                                                                     
 

Gerpress. Disponível em: https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/10996. Acesso em: 08 de agosto 
de 2017. 
35

 A expressão Vátua para o mesmo autor definia expressamente os invasores Nguni e suas hostes 
de Landins “assimilados". Para Hernandez, significa precisamente que estas adscrições totalizadoras 
das diversas formações existentes sob o rótulo de [...] Vátuas são concomitantes ao período no qual 
o comércio, especialmente o de marfim e escravos, as guerras de ocupação territoriais e os sistemas 
tributários começam a desenhar os universos de alianças e conflitos entre os diferentes grupos na 
região. HERNANDEZ, Hector Guerra. Invasões estrangeiras e formação do estado ao sul de 
Moçambique. In.: XXVII Simpósio Nacional de História. Conhecimento Histórico e Diálogo Nacional. 
Natal - RN. 22 a 26 de julho de 2013. Disponível no endereço eletrônico: 
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364491966_ARQUIVO_Invasoesestrangeirasefor
macaodoestadoAHM.pdf. Acesso em 07 de agosto de 2017. 
36

Informação obtida no site 'Africa Isn’t A Country!. So why do journalists treat it as if it were?  Texto 
de Nicolas Kayser-Bril. Disponível no endereço eletrônico: http://africaisntacountry.herokuapp.com/ 
Acesso em: 08 de agosto de 2017.  
 

http://africaisntacountry.herokuapp.com/
http://africaisntacountry.herokuapp.com/
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País!') [...] A 'Africa Isn’t a Country!' assenta numa premissa simples: 
o que pode ser medido pode ser mudado. Medindo a quantidade de 
referências generalizadas (e incorretas) a África, o preconceito torna-
se graficamente mais visível – bem como os seus efeitos. Os 
jornalistas podem usar esta ferramenta para perceberem as 
consequências da generalização, aprimorando assim (aparentes) 
detalhes que fazem a diferença. E não são só os jornalistas que 
podem usufruir das vantagens desta aplicação. É comum os líderes 
políticos não-africanos referirem-se à 'situação de África'. Ora, África, 
como a Europa, a Ásia ou qualquer outro continente, tem várias 
situações. E a facilidade de referência é, como já referido, pouco 
precisa e acima de tudo prejudicial – daí a importância desta 
ferramenta, para mudar posturas, noções e até discursos. (COVAS, 
2014)37  
 

A agência Shutterstock de banco de imagens que contribui para o projeto, diz 

que a ferramenta 'A Africa Isn’t a Country'  está assentada numa premissa simples  

de que o que pode ser medido pode também ser mudado.38 A intenção dos 

propositores desse aplicativo é acabar com um conceito que colonializa o continente 

africano e a heterogeneidade dos países que o compõem por relativizarem-nos 

numa homogeneidade simplista que tenta abarcar um todo diverso numa porção 

uniforme. 

No romance Americanah, Adichie traz essa crítica de modo discreto, mas 

contundente, quando a personagem Aisha, cabeleireira do salão em que Ifemelu vai 

fazer suas tranças usa esse recurso de citar o todo ao se referir a uma parte. 

 
 "Ela conhece muito igbo na África. Vende tecido." 
  "Onde ela mora?"  
 "Na África."  
 "Onde? No Senegal?"  
 "No Benim."  
 "Por que você diz que ela mora na África em vez de dizer o país?", 

perguntou Ifemelu. Aisha deu uma risadinha. "Você não conhece os 
Estados Unidos. Você fala em Senegal para os americanos e eles 
dizem ‘Onde fica isso?’. Minha amiga de Burkina Fasso, eles 

                                                           
 

37
Artigo escrito por Sofia Covas, em 30 de maio de 2014. Endereço eletrônico para acesso à 

informação acerca do aplicativo http://www.africa21online.com/artigo.php?a=1779&e=Sociedade. 
Acesso em: 08 de agosto de 2017. 
38

 Artigo escrito por Sofia Covas, em 30 de maio de 2014. Endereço eletrônico para acesso à 
informação acerca do aplicativo: <http://www.africa21online.com/artigo.php?a=1779&e=Sociedade>. 
Acesso em: 08 de agosto 
 de 2017. 
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perguntam para ela ‘Seu país é na América Latina?’." Aisha voltou a 
trançar com um sorriso irônico no rosto e então perguntou, como se 
fosse impossível para Ifemelu compreender os hábitos daquele país: 
"Há quanto tempo você está nos Estados Unidos?". (ADICHIE, 2014,   
p. 22) 

 

Também ocorre quando uma das amigas da patroa de Ifemelu, a Kimberly, 

fala sobre o continente como sendo um país, por desconhecimento geográfico e 

cultural. 

  
 "Estamos sempre interessados em contratar funcionários africanos, 

não queremos ser aquela ONG que não usa a mão de obra local. Por 
isso, se você estiver procurando um emprego para quando se formar 
e quiser voltar para a África para trabalhar, me ligue". (ADICHIE, 
2014, p. 185) 

 

Tem sido bastante comum essa prática de abordar o continente pelo país. O 

desconhecimento da heterogeneidade daquele povo e do seu vasto espaço 

geográfico faz com que enganos sejam cometidos, como ocorre quando alguém 

sabe que há guerra num país africano e não se preocupa em saber em qual país, 

julgando que ocorre no continente todo: 

 
"Seu sotaque é bonito. Você é de onde?" 
"Da Nigéria." 
"Nigéria. Não está tendo uma guerra lá?"  
"Não". (ADICHIE, 2014, p. 142) 
 

Isso ocorre com as pessoas com quem Ifemelu encontra nos Estados Unidos 

e também com algumas com quem Obinze conhece na Inglaterra: ""Nunca fui à 

África. Adoraria ir". Cleotilde disse África com um suspiro, como um estrangeiro 

admirador, carregando a palavra de aventuras exóticas" (ADICHIE, 2014, p. 205). A 

ignorância diante do que não se sabe está representada  nas personagens, que 

esteticizam essa mesma atitude de falar do que desconhecem com informações 

equivocadas. 

O exotismo é mostrado pela autora como sendo uma forma muito usada para 

caracterizar tudo o que se refere ao continente africano, seja aos países, paisagens, 

sentimentos e até mesmo para caracterizar as pessoas. Quando Ifemelu sentiu que 
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era vista de maneira exótica, logo que chegou à América, isso gerou nela um certo 

estranhamento. Ela se descobre negra na América e esse é um sentimento novo e 

diferente para ela que, na Nigéria, não havia se dado conta disso. 

 
Eu sou de um país onde a raça não é um problema; eu não pensava 
em mim mesma como negra e só me tornei negra quando vim para 
os Estados Unidos. Quando você é negro nos Estados Unidos e se 
apaixona por uma pessoa branca, a raça não importa quando vocês 
estão juntos sem mais ninguém por perto, porque então é só você e 
seu amor. Mas no minuto em que põe o pé na rua, a raça importa. 
Mas nós não falamos sobre isso. Nem falamos com nosso namorado 
branco sobre as pequenas coisas que nos irritam e as coisas que 
queríamos que ele entendesse melhor, pois temos medo de que ele 
diga que estamos exagerando ou que nos ofendemos com facilidade 
demais. E não queremos que diga: ‘Olhe como evoluímos, há apenas 
quarenta anos seria ilegal sermos um casal’, porque sabe o que a 
gente está pensando quando ele diz isso? Por que foi ilegal um dia, 
porra? Mas não dizemos nada disso. Deixamos que se acumule 
dentro da nossa cabeça, e quando vamos a jantares de gente liberal 
e legal como este, dizemos que a raça não importa porque é isso que 
se espera que digamos, para manter nossos amigos liberais e legais 
confortáveis. É verdade. Estou falando porque já vivi isso". 
(ADICHIE, 2014, p. 315) 
 

Ser chamada de exótica pelas suas características é visto como algo ofensivo 

pela personagem, que nem sempre consegue reagir diante disso, ou reage de modo 

diverso do que ela mesma considera e fica se justificando por isso. 

 
 "Acho que é porque você é exótica, tem essa coisa de ser uma 

africana autêntica."  Ifemelu ficou magoada com o impacto de ser 
rechaçada por Shan e depois passou a se ressentir de Blaine, 
desejando que ele não concordasse com a irmã de maneira tão 
absoluta. (ADICHIE, 2014, p. 347) 

 
 Chimamanda Adichie comenta, numa entrevista, que não pensava em si 

como negra até chegar aos Estados Unidos, da mesma maneira que Ifemelu. Que 

na Nigéria as questões de raça não são vistas assim, não há essa relevância toda, 

pois suas discussões são concentradas mais em questões étnicas do que raciais.  

 
 quando morava na Nigéria nunca pensei em mim mesma como 

negra, não foi necessário, porque quase todo mundo era negro. 
Cresci pensando em mim mesma como igbo [etnia nigeriana] ou 
como católica..., mas nunca como negra. E isso não significa que, ao 
me olhar no espelho, não visse que minha pele era cor de chocolate, 

http://oglobo.globo.com/cultura/livros/chimamanda-ngozi-adichie-impossivel-falar-sobre-racismo-sem-causar-desconforto-13917223
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uma coisa de que gosto muito, mas que eu não atribuía um valor a 
isso. Mas, ao chegar aqui, me dei conta de que nos EUA sim, isso 
tem um valor, e as pessoas assumem certas coisas sobre você 
apenas pela cor da pele. Achei muito curioso, e também incômodo, 
ver que as pessoas negras não eram consideradas inteligentes. 

(MARS, 2016)
39 

 
A autora diz que a tomada de consciência dessa identidade lhe permitiu 

entender que se tornar 'negra foi um processo', e que seus amigos na Nigéria não 

sentem necessidade dessa identificação como negros devido à diferente realidade 

nigeriana. Ele lembra que quando chegou aos EUA foi  surpreendida por um afro-

americano quando ele a chamou de irmã e que seu pensamento foi de que ela não 

era sua irmã. Entretanto, se esse evento ocorresse agora, ela agiria de modo  

diferente: diria, 'sim! sou sua irmã', por sentir "um certo orgulho da história da 

comunidade afro-americana daqui. Não faço parte, mas me identifico com eles" 

(MARS, 2016). 

A questão racial nos Estados Unidos é uma temática muito presente, por mais 

que tudo aconteça de maneira muito velada, pois os ambientes em que os 

imigrantes moram estão nas regiões mais periféricas da cidade, em locais mais 

pobres, com prédios insalubres, muros pichados. Os locais que eles frequentam, 

comumente, são locais que já são conhecidos por serem onde vivem imigrantes, 

negros e pobres, e o que ocorre lá é como se não ocorresse no restante do país, 

como se aqueles lugares não pertencessem aos Estados Unidos, como se não 

retratasse a sociedade norte-americana. 

 
Ifemelu [...] começou a falar sobre o curso de direção segura que 
tinha feito no Brooklyn antes de obter a carteira e sobre como o 
instrutor, um homem branco e magro com cabelos emaranhados cor 
de palha, a havia enganado. Num porão escuro e cheio de 
estrangeiros, aonde se chegava descendo uma escada estreita e 
ainda mais escura, o instrutor tinha recolhido o pagamento em 
dinheiro de todo mundo antes de passar o filme sobre direção 
segura, que foi projetado na parede. De tempos em tempos, ele fazia 

                                                           
 

39
 Entrevista concedida por Chimamanda Ngozi Adichie com o título “Não há motivos para tanta raiva 

nos Estados Unidos" à Amanda Mars no espaço de cultura do jornal El País, em 27/03/2016. 
Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/21/cultura/1458574326_016768.html>. Acesso 
em: 10 de maio de 2017. 



 

112 

 

piadas que ninguém entendia e ria sozinho. Ifemelu desconfiou um 
pouco do filme: como era possível que um carro indo tão devagar 
tivesse causado todos aqueles estragos num acidente, quebrando o 
pescoço do motorista? Depois, ela passou para as perguntas da 
prova. Achou-as fáceis, preenchendo rapidamente as bolinhas das 
respostas com seu lápis. Um sul-asiático franzino ao lado, que devia 
ter cinquenta anos de idade, não parava de lhe lançar olhares 
súplices, enquanto ela fingia não entender que ele queria ajuda. O 
instrutor recolheu os papéis, pegou uma borracha cor de argila e 
começou a apagar algumas respostas e colorir outras. Todos 
passaram. Muitos apertaram a mão do homem, dizendo "Obrigado, 
obrigado", numa grande gama de sotaques, antes de saírem, meio 
envergonhados. Agora, eles podiam requerer uma carteira de 
motorista americana. Ifemelu contou a história com uma franqueza 
falsa, como se fosse mera curiosidade e não algo que escolhera para 
provocar Laura. "Foi um momento estranho para mim, porque até 
aquele ponto eu achava que ninguém nos Estados Unidos era 
desonesto", disse Ifemelu.  
"Minha Nossa Senhora", disse Kimberly. 
"Isso aconteceu no Brooklyn?", perguntou Laura. 
"Sim." 
Laura deu de ombros, como quem dizia que é claro que aquilo podia 
acontecer no Brooklyn, mas não nos Estados Unidos que ela 
habitava. (ADICHIE, 2014, p. 179-180) 
 

Este dado apontado é corroborado por informações veiculadas nas mídias 

que retratam a realidade norte-americana que muitos denominam de 'apartheid'. 

Muitas pessoas com um pouco mais de condições saem das zonas mais pobres e 

quem fica precisa enfrentar a imensa desigualdade que lá impera. 

 
Meio século após o fim da segregação racial, as disparidades 
econômicas continuam separando as raças.[...] Quanto mais humilde 
o bairro, piores são os serviços e a saúde. E pior a criminalidade. Em 
lugares como Nova Jersey, isso significa falar de raça, já que a 
pobreza castiga muito mais os negros e latinos que os brancos. Com 
a Grande Recessão, a brecha aumentou em todo o país: o 
patrimônio líquido médio de uma família branca em 2013 era de 
141.900 dólares (cerca de 454.000 reais), enquanto o de uma negra 
era de 11.000 dólares (35.200 reais) e o de uma latina, 13.700 
(43.800 reais), segundo dados do Pew Research. Nos EUA, as 
coisas ainda são brancas e negras. (MARS, 2016) 40 
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Mesmo com o fim da segregação racial, os brancos e os negros não vivem 

realmente juntos. "Quando falamos de segregação, falamos de separação 

e desigualdade, ambas baseadas na raça e na pobreza. E esses dois aspectos se 

retroalimentam", diz a professora aposentada Deborah Smith Gregory41, responsável 

por uma associação que defende os direitos dos negros (NAACP). Acredito que por 

trás dessa desigualdade há um motivo econômico, como tem ocorrido em 

praticamente todas as esferas sociais. 

 
Já não há nenhuma lei separando os afro-americanos dos brancos, e 
agora a diferença econômica separa os negros dos latino-
americanos. Os que têm condições financeiras deixam as cidades 
segregadas, e a queda de receita fiscal deteriora as comunidades. 
Em lugares como Nova Jersey, fala-se em "apartheid" escolar. Em 
Newark, no ano passado soube-se que a água dos colégios públicos 
continha chumbo. A raça dominante é a verde, a cor dos dólares. 
(MARS, 2016) 42 

 

Devido a insegurança que existe nesses lugares, ocasionada por protestos 

por situações de injustiças que ocorrem com os negros, como o caso do assassinato 

de um jovem negro por policiais em 2014, o êxodo de brancos é intenso. Com isso, 

tudo fica mais caro pois esses brancos eram contribuintes que tinham melhores 

condições e maiores salários. Os afro-americanos e os latinos que ficam são os que 

têm salários mais baixos e por isso, não conseguem ir para outro lugar.  

Por meio da personagem Ifemelu, a autora faz um retrato do que ela vê nas 

ruas pelas quais anda. O olhar da personagem, que vê com estranhamento essa 

realidade que para ela não é o que imaginava, delineia para o leitor as minúcias 
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dessa sociedade. Para alguém que não se atenha a isso, pode parecer que está 

sendo feito apenas uma descrição aos moldes do realismo, mas a autora vai além, 

mostra a sociedade norte-americana tal qual ela é pelo olhar de alguém que ainda 

não se acostumou a ver as diferenças e considerá-las normais, que não se permitiu 

ser reificada pelo meio em que está. 

O salão de beleza que Ifemelu foi para fazer sua última trança é um exemplo 

de ambiente desigual. Até mesmo no metrô em que ela andava costumeiramente 

aconteciam uns fatos intrigantes que, vistos sob a perspectiva da personagem, 

trazem situações condizentes com o que o narrador quer que o leitor perceba.  

 
 A plataforma estava repleta de pessoas negras, muitas delas gordas, 

em roupas curtas e leves. Ifemelu [...] ficava impressionada ao ver 
como a maior parte das pessoas brancas e magras descia nas 
estações de Manhattan, e, conforme o metrô ia se aproximando do 
Brooklyn, só iam sobrando as negras e gordas. (ADICHIE, 2014, p. 
12) 

 

Na Inglaterra, Obinze também percebe essa discrepância, pois logo que os 

imigrantes chegam ao país só conseguem lugares distantes do centro de Londres se 

não tem com quem morar. Com o tempo e o progresso no trabalho podem conseguir 

um lugar melhor. Um dos maiores problemas é o medo constante de ser deportado 

porque a maioria trabalha com o cartão de seguridade social de outra pessoa para 

quem pagam uma porcentagem do que ganham. E isso faz com que o silenciamento 

em torno das más condições de vida se torne constante entre os imigrantes. 

 
 "De onde você é, querido?".  
 "Da Nigéria."  
 "Não, não, eu quis dizer em Londres, querido."  
 "Moro em Essex", respondeu ele.  
 "Entendi", disse ela, como que desapontada". (ADICHIE, 2014, p.  

293) 
 

O constrangimento que o personagem sente ao ser interpelado dessa forma, 

no meio dos demais, o faz ficar sem reação diante do que ele percebe ser uma 

situação de inferiorização. Ifemelu trabalhou algum tempo com o cartão de 

seguridade de outra pessoa, assim como Obinze que acabou sendo denunciado 
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quando o dono do cartão pediu aumento da porcentagem paga e ele disse que não 

tinha condições para fazê-lo.  

 
"Estamos fazendo um negócio, mas estou te ajudando. Você pode 
usar meu número da Seguridade Social e me pagar quarenta por 
cento do que ganhar", disse Vincent. "É um negócio. Se eu não 
ganhar o que a gente combinou, denuncio você." [...]  
"Alguém ligou para cá ontem. Disse que você não é quem disse ser, 
que está ilegalmente no país e que está trabalhando com o nome de 
um britânico." Fez-se silêncio. Obinze sentiu uma surpresa aguda. 
Roy pegou o copo de café de novo. "É só você trazer seu passaporte 
amanhã que a gente resolve tudo, tá?". (ADICHIE, 2014, p. 271; 283-
284) 

 

A perda da identidade das personagens se mostra nitidamente no romance 

nessas circunstâncias, por ter que assumir o nome e, consequentemente, a 

identidade de outra pessoa, mesmo que isso aconteça de maneira fragmentada, 

pois não se assume a identidade do outro, mesmo quando passa a ser chamado 

pelo nome dessa pessoa. O que se tem, muitas vezes, é somente o número do 

telefone e da conta do banco para o depósito do dinheiro ou, com sorte, consegue-

se por meio de conhecidos que já residam no país os documentos emprestados de 

alguém que retornou para seu país de origem, como ocorreu com Ifemelu. 

 
 Passou diversos minutos olhando mais uma vez para o cartão da 

seguridade social e a carteira de motorista que pertenciam a Ngozi 
Okonkwo. Tinha no mínimo dez anos a mais do que Ifemelu, um 
rosto fino, sobrancelhas que começavam em bolinhas e se 
transformavam em arcos e um maxilar em forma de v. "Eu não me 
pareço nada com ela", dissera Ifemelu quando tia Uju lhe dera o 
cartão. "Os brancos acham que nós todos somos parecidos." "Ahn-
hã, tia!" (ADICHIE, 2014. p. 132) 

 
O incômodo de Ifemelu é grande por ter que usar o documento de alguém 

com quem nem se parece. Ela sente uma perda de si mesma para ter que se passar 

por outra, mesmo que saiba que isso é necessário para que ela, como imigrante 

sem carteira de seguridade social, consiga um emprego. Essa é mais uma das 

consequências da sua situação atual. 

A migração é responsável pela produção de identidades plurais e 

contestadas, conforme Silva (2003, p. 22), em um processo que se caracteriza por 



 

116 

 

grandes desigualdades, posto que a migração define a desigualdade em termos de 

desenvolvimento. Nesse processo, ocorre uma dispersão de pessoas ao redor do 

mundo o que acarreta a produção de identidades que se moldam e localizam em/por 

diferentes lugares. Podendo ser desestabilizadas, mas também desestabilizadoras, 

essas novas identidades não têm uma 'pátria' não podendo ser simplesmente 

atribuídas a uma única fonte (GILROY, 1997 apud SILVA, 2003). O conceito de 

diáspora é um dos conceitos que nos permite compreender algumas dessas 

identidades. Gilroy define a diáspora como sendo 

 
um conceito que ativamente perturba a mecânica cultural e histórica 
do pertencimento. Uma vez que a simples sequência dos laços 
explicativos entre lugar, posição e consciência é rompida, o poder 
fundamental do território [espacial] para determinar a identidade pode 
também ser rompido. (GILROY, 2001, p.18) 

 
 A compreensão da diáspora pode se dar no sentido de um processo de 

desterritorialização e reterritorialização gerando a necessidade de se adequar a 

novos paradigmas de pertencimento que podem se configurar pelas tensões 

permanentes pelas quais as identidades passam de forma que haja uma  

"reconceitualização da cultura a partir do sentimento de sua desterritorialização" 

(GILROY, 2001, p. 22). Nesse sentido, essas diásporas repetem um movimento de 

desterritorialização-reterritorialização que faz com que o indivíduo tenha que se 

adaptar de forma constante, sendo flexível e formando redes maleáveis de 

significações e representações, apesar de que ainda há quem tenha resistências às 

mudanças. 

Essa dificuldade que algumas pessoas tem em lidar com o que é diferente é 

bastante sério, sendo discutida há décadas e precisando ainda ser debatida. Isso se 

agrava, por exemplo, quando governantes, responsáveis pela aprovação ou cortes 

de projetos, pelas políticas de imigração que visam à boa convivência entre os 

diferentes culturalmente, não conseguem administrar essas diferenças, tampouco 

aceitar que elas constituem aquela nação. Tentam manter as nações diferentes fora 

dos espaços centrais, relegam às perifeiras, aos locais onde essas identidades não 

possam interferir de maneira tão prejudicial às demais identidades, onde possam 

contê-las para não causar riscos à unidade nacional, mesmo que isso seja bastante 
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utópico, uma vez que, pela sua pluralidade, as nações já são constituídas pelo 

diferente, pelo diverso, apesar de que seja apresentado um discurso 

homogeneizador, que não espelha a veracidade do que realmente constitui as 

nações, tal como reflete Chiappini (2002, p. 47). 

Um outro ponto que retrata a questão da identidade da protagonista Ifemelu é 

o seu cabelo. 

 
Aisha tocou o cabelo de Ifemelu. "Por que não usa alisa?" 
"Gosto do meu cabelo do jeito que Deus fez." 
"Mas como penteia? Difícil de pentear." 
Ifemelu havia trazido seu próprio pente. Ela penteou devagar seu 
cabelo denso, macio e em pequenas espirais, até que ele ficou 
parecendo um halo em torno de sua cabeça. "Não é difícil de pentear 
se você hidratar do jeito certo", disse Ifemelu, agora com o tom 
convincente de proselitismo que usava sempre que estava tentando 
convencer outras mulheres negras dos méritos de deixar o cabelo 
natural. (ADICHIE, 2014, p. 19-20) 

 
 Ifemelu tem uma relação de certo empoderamento com o seu cabelo, mesmo 

que na infância tenha presenciado uma cena em que sua mãe muda de religião — 

fato muito comum durante a adolescência de Ifemelu — e por isso, corta todo o 

cabelo e passa a usá-lo bem curto porque acredita que o cabelo alisado ofendia a 

Deus.   

 
Um dia, no ano em que Ifemelu comemorou seu décimo aniversário, 
sua mãe chegou do trabalho com um ar diferente. Suas roupas eram 
lkas mesmas, um vestido marrom cingido por um cinto, mas ela 
estava corada e com os olhos desfocados. "Onde está a tesoura 
grande?", perguntou, e, quando Ifemelu a trouxe, ela ergueu-a e, 
mecha por mecha, cortou o cabelo todo. Ifemelu ficou observando de 
olhos arregalados, atônita. O cabelo ficou jogado no chão como 
grama morta. [...] Mas, depois daquela tarde, seu Deus mudou. 
Tornou-se exigente. O cabelo alisado O ofendia. A dança O ofendia. 
Ela barganhava com Deus, oferecendo a fome em troca da 
prosperidade, de uma promoção, de boa saúde. Jejuou tanto que 
ficou só pele e osso: não comia nem bebia nada nos fins de semana 
e, nos dias úteis, só bebia água até o início da noite. (ADICHIE, 
2014, p. 49-50) 
 

Ao ver a cena da mãe cortando o cabelo e queimando junto com os objetos 

religiosos da antiga religião, a menina começa a chorar assustada. O cabelo era 

algo que Ifemelu gostava muito na sua mãe; por isso cresceu com vários 
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questionamentos acerca da decisão que a mãe tomara quando ela tinha dez anos, 

haja vista que, para ela o cabelo preto da sua mãe era lindo, mesmo que sugasse 

muitos potes de cremes para relaxamento no salão, de "tão cheio que tinha de 

passar duas horas sob o secador e quando finalmente era libertado dos bobes 

rosas, saltava, livre e vasto, cascateando pelas costas como uma celebração" 

(ADICHIE, 2014, p. 49).  

Mais tarde, na América, Ifemelu se vê obrigada a desfazer as tranças e alisar 

o cabelo para conseguir uma vaga de emprego. Recebe, inclusive, um conselho 

para isso. "Ninguém fala nessas coisas, mas elas importam. A gente quer que você 

consiga esse emprego" (ADICHIE, 2014, p. 220). Quando, meses antes, tia Uju 

disse que precisava fazer isso com o cabelo dela para uma entrevista, a própria 

Ifemelu achou errado, perguntando se não havia médicas com tranças nos Estados 

Unidos. A resposta de tia Uju foi de que "eles acham que você não é profissional se 

tem o cabelo trançado", acrescentando que "Você está num país que não é o seu. 

Faz o que precisa fazer se quiser ser bem-sucedido" (ADICHIE, 2014, p. 130-131). 

A personagem Tia Uju já aceitou os efeitos da colonialidade ao ponto de dizer 

que a sobrinha deve fazer o que precisa para se encaixar nos moldes norte-

americanos, porque não está no seu país. Em outra passagem essa subalternização 

da personagem é mostrada também quando ela não aceita que Ifemelu fale a língua 

Igbo com Dike, seu filho. 

 
Dike chamou-a do banheiro, para onde fora quando a mãe o 
mandara escovar os dentes antes de ir para cama. 
"Dike, I mechago?", perguntou Ifemelu. 
"Por favor, não fale igbo com ele", disse tia Uju. "Falar duas línguas 
vai confundi-lo." 
"Como assim, tia? Nós falávamos duas línguas quando éramos 
crianças." 
"Aqui é a América. É diferente". (ADICHIE, 2014, p. 120) 

 

Ao perceber essa mudança no comportamento da tia, Ifemelu começa a 

refletir sobre o que aconteceu com ela. Nesse momento da narrativa, o leitor é 

levado a acompanhar a reflexão da personagem através de seus pensamentos: 

"pensou, olhando para ela, que a velha tia Uju jamais usaria tranças tão malfeitas. 

Jamais teria tolerado os pelinhos encravados que pareciam passas em seu queixo, 
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ou usado calças que sobravam entre as pernas. A América a deixara submissa". 

(ADICHIE, 2014, p. 121). A autora expõe dificuldade financeira para o imigrante de 

modo claro. Não floreia uma situação delicada como a de conseguir se manter 

enquanto estuda num outro país, motivo para não ter conseguido ir bem nos exames 

de medicina, de não ter dinheiro para fazer o cabelo mais vezes e, por isso, ter que 

usar as tranças malfeitas como Ifemelu assinalou. Se estudar e trabalhar no seu 

país já não é fácil, fora dele é outra realidade, com outras normas, às quais é preciso 

saber se adaptar.   

A importância do cabelo, da cor e do corpo, conforme visto nas personagens 

da narrativa é grande para a construção da identidade negra. Essa valoração existe 

e se manifesta no modo como o sujeito se vê e é visto pelo outro, independente da 

classe social a que pertença. Essa interação pode acontecer com os negros 

imigrantes nos Estados Unidos, na Inglaterra ou até mesmo com os afro-brasileiros, 

afro-americanos, hispano-americanos e assim por diante, porque não tem a ver 

somente com o local onde estão, mas com a condição de subalternidade que a raça 

e o fato de ser estrangeiro perpetuam. É uma situação que se repete, um tanto que 

cristalizada em nossas sociedades. Cabelo crespo, cor negra, caramelo, parda ou 

mestiça e corpo gordo são marcas identitárias que podem ser vistas como 

empoderadoras, mas também como inferiorizantes, visto que atraem uma 

supervalorização de facetas daquele indivíduo que não representam seu eu inteiro. 

 Essa questão é mais comum nas mulheres negras que, durante muito tempo, 

têm sido colonizadas no sentido de que se a cor, o cabelo ou o corpo não atendem 

ao padrão de beleza ocidental comercializado em revistas e anúncios publicitários, 

nas passarelas e nas mídias especializadas em comércio de rótulos estereotipados, 

elas não podem sentir-se felizes, pois estão à margem do que é considerado 

vendável e assim, padronizado. O corpo magro é um quesito que juntamente com o 

cabelo crespo compõem os objetos de insatisfação e tentar parecer com uma 

ocidental não pode ser considerado somente como um modismo, mas precisa ser 

entendido como uma necessidade de adaptação e sobrevivência, como no caso das 

personagens do romance Americanah. Uma destas facetas pode ser percebida 

nesta fala entre Ginika e Ifemelu: 
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 "Aqui, ser magra é uma coisa boa."  
 "É por isso que você parou de comer? Sua bunda sumiu. Sempre 

quis ter uma bunda igual à sua", disse Ifemelu.  
 "Sabia que comecei a perder peso assim que vim para cá? Cheguei 

perto até da anorexia. [...]". (ADICHIE, 2014, p. 135) 
 

Esses quesitos de beleza vão além do olhar do negro ou do imigrante para 

consigo mesmo, mas estão presentes, de forma mais acirrada, no olhar do outro, do 

nativo norte-americano ou inglês, que olha para o estrangeiro ou para o negro como 

alguém que está fora, que não pertence àquele universo. Por isso, são 

compreensivas as tentativas de se parecer o máximo possível com os habitantes do 

país que os recebe e com os brancos que vivem ali. 

Na narrativa, Ginika vai com Ifemelu a uma loja e parece se encantar com um 

vestido que, segundo a protagonista, não tem formas, "parecendo um saco 

quadrado no qual uma pessoa entediada havia grudado lantejoulas de maneira 

aleatória" (ADICHIE, 2014, p. 138). Entretanto, o modelo agrada a colega, que diz 

que é um modelo pós-moderno, fazendo com que Ifemelu se questione se também 

ficará assim e se é isso que os Estados Unidos faz com você, te deixando com 

gostos para vestidos sem formas. Outrossim, os hábitos de roupas e cabelos 

ocidentais atingem os países africanos tão rapidamente quanto um folhear de 

revista. Os cabelos recebem apliques e relaxamentos com nomes e versões 

variadas, entretanto esses adereços que têm a função clara de esticar e alisar os 

cabelos estão cada vez mais em alta entre as mulheres: 

 
Tia Uju riu e deu tapinhas nos apliques de cabelos sedosos que 
cascateavam até a altura dos ombros: era um mega-hair chinês, a 
versão mais nova, brilhante e reto de tão liso; nunca embaraçava. 
(ADICHIE, 2014, p. 86) 

 
 Na passagem, a tia da Ifemelu, quando ainda vivia na Nigéria sob o teto do 

General de quem era amante, sai do salão com um cabelo recém arrumado com o 

mais recente aplique que lhe indicaram. Essa nova forma de pensar e agir vai além 

do indivíduo e chega até seu grupo étnico e isso, faz com que tais indivíduos 

pertencentes a esses grupos recriem uma identidade, diferente da sua, mas também 

diversa daquela que tanto os influencia. Se o cabelo e o corpo forem pensados 
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como cultura, ambos podem ser considerados como expressões e suportes 

simbólicos da identidade negra, particularmente feminina, que forma uma 

identificação construída historicamente ao longo de muitas décadas, de muitas 

imigrações, de muitas adaptações ao sistema vigente ao país que não é o seu e da 

cor que não é a sua. 

 

2.2.1 A mulher do Terceiro Mundo e a reconstrução da sua identidade 

 

Para se constituir como realidade, a identidade presume uma interação, 

conforme D'adesky (2001, p.76). O processo identitário  se constitui no contato com 

o outro, na diferença, no contraste e no diálogo, e que ser negro é tornar-se negro, 

ou seja, "ter o entendimento de que é preciso considerar como essa identidade se 

constrói na esfera dos simbolismos, dos valores, crenças, rituais e mitos, quando 

vivencia-se um clima de discriminação" (SOUZA, 1990, p.77), sem que isso ocorra 

de maneira isolada, pois a construção das identidades dos indivíduos carece da 

interação com os demais, seja do seu grupo étnico/racial ou seja de um grupo 

diverso do seu. A ideia que o sujeito faz de si precisa ser refletida pela ideia que os 

outros têm dele e isso ocorre de maneira dialógica, aberta numa negociação que se 

dá durante toda a vida. 

A questão em debate quando os quesitos cabelo, corpo e cor estão em pauta 

é o pensamento racista que faz com que o cabelo de um, por exemplo, seja mais 

aceito do que o do outro, de modo que essa faceta do ser negro expressa o conflito 

racial que estes grupos vivenciam há décadas em todos os países para os quais 

imigram, ou mesmo que vivam lá desde o nascimento. Esse é um conflito coletivo do 

qual fazemos parte, que coloniza, não dando condições desse grupo étnico 

participar das posições de poder nas esferas econômica, política e cultural enquanto 

que a etnia branca sempre compõe o grupo dominante.  

As tentativas de mudanças de cabelos e corpos podem ter como significado 

uma busca por sair do lugar de inferiorizado, de sujeito colonizado pela vontade 

alheia, para um lugar em que se sintam com mais autonomia, mesmo que para isso 

precise imitar o jeito de ser das maiorias do país em que vive. De acordo com 
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Anzaldúa (2000, p. 229), a pessoa negra, mais especificamente, a mulher negra 

dificilmente conseguirá seu espaço em ambientes que o pensamento branco impera, 

sem que lhes seja dada condições para lutar por igualdade, sem ser relegado a um 

lugar nenhum. Ela afirma que "é improvável que tenhamos amigos nos postos da 

alta literatura. A mulher de cor [...] é invisível no mundo dominante dos homens 

brancos [...]. Nosso discurso também não é ouvido" (ANZALDÚA, 2000, p. 229). 

Essa invisibilidade da mulher negra a torna ainda mais subalternizada, por sua 

situação marginalizada, por seu gênero por sua condição social, na sociedade 

estruturalmente patriarcal. 

 
Porque os olhos brancos não querem nos conhecer, eles não se 
preocupam em aprender nossa língua, a língua que nos reflete, a 
nossa cultura, o nosso espírito. As escolas que freqüentamos, ou não 
freqüentamos, não nos ensinaram a escrever, nem nos deram a 
certeza de que estávamos corretas em usar nossa linguagem 
marcada pela classe e pela etnia. [...] Nossas próprias expectativas 
nos condicionam. Não nos dizem a nossa classe, a nossa cultura e 
também o homem branco, que escrever não é para mulheres como 
nós? (ANZALDÚA, 2000, p. 229-230) 
 

A autora salienta que a cultura cerceia horizontes e oprime as mulheres de 

cor. "Não podemos deixar que nos rotulem. Devemos priorizar nossa própria escrita 

e a das mulheres do terceiro mundo" (ANZALDÚA, 2000, p. 230). Enfatiza que a 

cultura dos países do terceiro mundo, em sua maioria, foi construída pela elite 

detentora do poder, sendo que esta é composta basicamente de homens brancos, 

os quais decidiam o que deveria ser feito pelos demais de forma bastante arbitrária e 

autoritária.  

Nesta perspectiva, as mulheres do terceiro mundo43 — expressão utilizada 

pela por Anzaldúa em referência, principalmente, ao México e demais países da 

América latina, mas que também pode ser utilizada de forma análoga no contexto 

nigeriano — precisam ser entendidas numa dupla condição de opressão, lembrando 

                                                           
 

43
 “O termo Mulheres do terceiro mundo refere-se às mulheres dos países que conheceram o jugo do 

colonialismo. O termo Terceiro Mundo vai sempre demonstrar um hiato de diferença, representando 
os pobres, os iletrados, em contraponto ao Primeiro Mundo, potência econômica. [...] Nesse hiato 
estão inscritas também as diferenças étnicas, de classe e gênero". (FELDMAN; SILVESTRE, 2015, p. 
103)  
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a dupla obscuridade da qual fala Spivak. "No outro lado da divisão internacional do 

trabalho, o sujeito da exploração não pode conhecer nem falar o texto da exploração 

feminina, mesmo se for assegurado à mulher [...] um espaço no qual ela possa falar" 

(SPIVAK, 2014, p. 90). Esse entendimento é negado às mulheres, sendo vistas 

como representantes de uma raça e cultura inferiores. "As precauções que acabo de 

expressar são válidas apenas se estamos falando da consciência da mulher 

subalterna" (SPIVAK, 2014, p. 111). A conceituação não é adequada para todas, 

apenas para as mulheres que vivenciam a realidade de subalternidade diante dos 

discursos e práticas de colonialidade. 

No romance Americanah, as mulheres representadas compõem quadros 

semelhantes a esse, em que vivem uma realidade de terceiro mundo, são 

inferiorizadas por seu gênero e ao tentar um novo caminho num país de primeiro 

mundo, são inferiorizadas por sua raça sendo tratadas pelos homens com os quais 

se relacionam como menos capazes do que eles, como fez o novo namorado que tia 

Uju conheceu nos Estados Unidos:  

  
 Ele se comportava de forma pomposa, como um prêmio especial que 

tia Uju tinha a sorte de ter ganhado, e ela não o contrariava. Antes de 
provar as moelas, ele disse: ‘Vamos ver se isso aqui presta’. Tia Uju 
riu, e em seu riso havia uma aquisciência, porque aquelas palavras 
de Bartholomew, ‘Vamos ver se isso aqui presta’, referiam-se ao fato 
de ela prestar como cozinheira e, portanto, como esposa. Ela 
concordara em participar daqueles rituais, dando um sorriso que 
prometia ser recatado com ele, mas não com o mundo, atirando-se 
para pegar o garfo quando este escorregou da mão dele, servindo-o 
de mais cerveja. (ADICHIE, 2014, p. 127) 

 

Ao apresentar uma personagem que se submete como o faz Tia Uju, o 

narrador mostra também o desconforto de Ifemelu observando aquela postura de 

servilidade da tia. Em contraponto, apresenta um personagem que é o típico 

desidentificado, ou seja, alguém que não tem mais as características de um 

nigeriano, mas que também não se identifica como um norte-americano, mesmo que 

provavelmente queira se parecer com um. 

 
Ifemelu não devia ter dito nada, mas havia algo em Bartholomew que 
tornava o silêncio impossível, aquela caricatura exagerada que ele 
era, com o mesmo corte de cabelo raspado atrás desde que fora 
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para os Estados Unidos trinta anos antes e suas moralidades falsas 
e excessivas. Ele era uma daquelas pessoas que, na aldeia onde 
nascera, diriam ter se 'perdido'. Ele foi para os Estados Unidos e se 
perdeu, diria sua família. Ele foi para os Estados Unidos e se recusou 
a voltar. (ADICHIE, 2014, p. 127-128) 
 

Bartholomew não voltava à Nigéria há muitos anos. Perdera o contato com as 

pessoas e com suas raízes. Estava com uma identidade deslocada, que não era 

mais nigeriana, tampouco se tornara norte-americana. Ao apresentar esse 

personagem, muitos outros imigrantes são retratados, muitos outros cujas 

identidades se perderam nesse trajeto entre a sua terra natal e a terra que eles 

adotaram como sua. 

Tia Uju era uma dessas imigrantes. Sua identidade já havia se deslocado ao 

ponto de ela já nem saber mais quem era e o que merecia. Aceitava a submissão, 

com a resignação de quem pensa que assim é melhor. Isso ocorre, entre outras 

coisas, pela forte presença da concepção colonizante de que as mulheres precisam 

se inserir em determinado contexto criado pela sociedade, em que, quem decidiu e 

instituiu foi a sociedade patriarcal para que ela viva e se adapte. O próprio conceito 

de que algumas mulheres dão mais trabalho do que outras porque pensam, porque 

argumentam, porque criticam, se torna vazio na sua própria concepção, pois 

demonstra que se prefere o silenciamento a uma possibilidade de mudança com os 

argumentos e com as críticas.  

Na narrativa, quando o amigo de Obinze informa a ele sobre as 

características de Ifemelu e os motivos da amiga dela ser uma escolha melhor, 

percebe-se essa opção pelo mais moldável: "Ifemelu é linda, mas dá trabalho 

demais. Sabe discutir. Sabe falar. Nunca concorda com ninguém. Mas Ginika é um 

doce de menina" (ADICHIE, 2014, p. 69).  

Uma mulher que apresenta sua opinião, que discute e argumenta dá trabalho; 

é preferível, nessa linha de pensamento, uma mulher boazinha, ou no caso de tia 

Uju, uma mulher que preste, que saiba cozinhar e agradar o marido. Este 

pensamento fechado, culturalmente ultrapassado da modernidade, ainda é o que 

impera em muitas comunidades, e não é somente nas tribos africanas, pois já é 

possível sentir algumas alterações devido à ocidentalização dos costumes; o mais 
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absurdo é observar esses comportamentos antiquados em locais centrais de países 

de primeiro mundo como nos Estados Unidos. Mesmo entre aqueles que vivem 

situações de opressão, verifica-se o comportamento opressor. Em vez de buscarem 

uma igualdade entre pessoas que vivem condições semelhantes quanto à 

clandestinidade ou ao anonimato da sua situação de imigrantes, em muitos casos, 

com vistos vencidos; ainda assim tentam subjugar o que é considerado mais fraco 

ou inferior. 

Outros pensadores, tal como Adichie questionam as formas de 

marginalização, repressão e agenciamento dos sujeitos subalternos sem se isentar 

de responsabilidades enquanto escritor. Anzaldúa (2000, p. 231), reflete sobre a 

importância do escritor com relação ao "perigo de vender nossa própria ideologia.[...]  

Eu posso escrever isto e mesmo assim perceber que muitas de nós. [...] arriscamos 

estar contribuindo para a invisibilidade de nossas irmãs escritoras". A escritora, bem 

como outras teóricas como Spivak, discutem a importância da fala de quem não tem 

voz e, nesse caso citado por Anzaldúa, da visibilidade da mulher escritora. 

 Nas suas críticas ao imperialismo como algo carente por uma desconstrução 

e ao colonialismo que age duplamente no feminino assinalando o seu silêncio como 

uma marca indelével, Spivak (2014, p. 84;110) enfatiza que a mulher é duplamente 

atingida por essas violências, visto que, por mais que o sujeito subalterno esteja 

num contexto obliterado, a situação da mulher ainda é mais "problemática nesse 

contexto. Evidentemente, se você é pobre, negra e mulher, está envolvida de três 

maneiras". Para a pesquisadora, se envolver com atividades antissexistas é de 

grande importância e requer um caráter emergencial para contrapor o fato de que "a 

mulher subalterna continuará tão muda quanto esteve" (SPIVAK, 2014, p. 110;112). 

De acordo com a crítica, "os intelectuais devem tentar revelar e conhecer o discurso 

do Outro da sociedade" (2014, p. 26-27), não falar por ele, pois assim estarão 

agindo da mesma forma que as estruturas de poder e opressão, deixando o 

subalterno silenciado, sem espaço para que sua fala seja ouvida. Reitera-se, 

conforme Spivak (2014, p. 85) que, "se no contexto da produção colonial, o sujeito 

subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda 

mais profundamente na obscuridade". 
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O posicionamento de escritores em prol da causa feminina dão outros rumos 

para as análises que têm sido realizadas no âmbito dos estudos da identidade 

feminina, pois incorporam ou ajudam a incorporar os conteúdos identidade racial, 

identidade cultural e de gênero ao discurso feminista e quebram a hegemonia 

essencialista dos intelectuais que tentam falar pelo outro, neste caso, pela mulher. 

Nesse processo de territorialização do feminino conduzido pelo pensamento 

hegemônico, "a mulher, assim como os negros e os índios, foi subjugada [...], daí, 

muitas vezes, os conceitos operatórios de pós-colonialismo, tais como linguagem, 

voz, silêncio, discurso, poder, entre outros, serem partilhados pelo feminismo" 

(ZOLIN, 2012, p. 53). Há um diálogo confluente entre o pós-colonialismo e o 

feminismo, que acontece na contemporaneidade, tendo em vista muitas temáticas 

afins.  

Entretanto, nem sempre ocorreu desse modo, pois a inserção dos estudos 

feministas nas demais teorias não se deu de forma fácil, tanto nos estudos pós-

coloniais quanto nos estudos culturais, porém, segundo afirmação de Santiago 

(2004, p. 86), foram as críticas feministas responsáveis por abalar os solidificados 

"pilares universais e seculares" da crítica e da literatura da contemporaneidade, de 

forma a deslocar o que já estava solidificado. Stuart Hall (1996, p. 264) metaforiza 

essa entrada enviesada nos estudos culturais ao dizer que "como um ladrão na 

noite, o feminismo forçou a entrada, causou uma interrupção, fez um estardalhaço, 

apoderou-se do momento". 

As concepções feministas entraram tão fortemente nas mentalidades 

solidificadas da sociedade que lhe liquidificaram muitas convicções traçando novas 

perspectivas para o pensamento, porém, mesmo nas comunidades mais evoluídas 

tecnologicamente, as concepções de cultura nem sempre mudam tanto. Os 

aspectos culturais estão tão arraigados nos indivíduos, que toda alteração nos 

hábitos e costumes torna-se apenas superficial, no rótulo, pois é muito mais difícil 

alterar todo o conteúdo, todo o conjunto de crenças com que este indivíduo foi 

constituído ao longo do tempo. 

A relação com o corpo, a cor e o cabelo na narrativa é um processo que 

parece ocorrer muito rápido, no entanto, durante toda a vida as mulheres são 
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criadas com determinado valor estético e passar pelas alterações convencionadas 

pela cultura do outro país soa forçado, como algo que são obrigadas a fazer para 

sentirem-se parte daquele povo. Ifemelu precisou passar por uma situação 

complicada com seu cabelo para mais tarde poder aceitá-lo como ele era. Quando 

precisou tirar as tranças e fazer um relaxamento indicado para uma entrevista de 

trabalho, passou pelo processo químico sentindo dores e tendo boa parte do seu 

coro cabeludo queimado. "Arde um pouco", disse a cabeleireira. "Mas olha como 

está bonito. Uau, menina, você está com um balanço de branca!" (ADICHIE, 2014, p. 

221). O estereótipo de que o cabelo parecido com o de uma mulher branca era o 

tipo ideal incomodava a personagem, mas não o suficiente para que assumisse seu 

cabelo crespo.  

 
Ela não se reconheceu. Saiu do salão quase de luto; enquanto a 
cabeleireira alisava as pontas com um ferro, o cheiro de queimado, 
de algo orgânico morrendo, causou nela uma sensação de perda.[...] 
"Meu cabelo cheio e incrível ia dar certo se eu estivesse fazendo 
uma entrevista para ser backing vocal numa banda de jazz, mas 
preciso parecer profissional nessa entrevista, e profissional quer 
dizer liso, mas se for encaracolado, que seja um cabelo 
encaracolado de gente branca, cachos suaves ou, na pior das 
hipóteses, cachinhos espirais, mas nunca crespo". (ADICHIE, 2014, 
p. 221-222) 

 
 As feridas e o pus que se formaram na sua cabeça devido à química do 

relaxamento eram justificados pela aprovação na entrevista. "À noite, ela demorou 

para encontrar uma posição confortável no travesseiro. Dois dias depois, partes de 

seu couro cabeludo estavam em carne viva. Três dias depois, havia pus ali" 

(ADICHIE, 2014, p. 222). Ela não foi ao médico como o namorado sugeriu e as 

feridas sararam com o passar dos dias. Mesmo assim, ela questionava aquela 

escolha, apesar de ser a melhor alternativa que ela via para se encaixar naquele 

sistema e conseguir a vaga de emprego.  

 
 Mais tarde, quando passou sem problemas pela entrevista de 

emprego e a mulher apertou sua mão e disse que ‘se encaixaria 
maravilhosamente’ na empresa, Ifemelu se perguntou se a mulher 
teria achado a mesma coisa se ela tivesse entrado naquele escritório 
com a coroa espessa e crespa que Deus lhe dera, seu afro. 
(ADICHIE, 2014, p. 222) 
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Inúmeras outras vezes, Ifemelu precisou mudar seu cabelo e em praticamente 

todas sentiu-se incomodada com essa mudança, já que não sentia que era ela, não 

se reconhecia naquelas mudanças. Conforme Perrot (2007), o cabelo simboliza a 

identidade da mulher e, ao alterá-lo, altera-se também sua identidade como mulher 

negra, por isso ela o utiliza como meio para se inserir socialmente em determinado 

ambiente. Historicamente, a participação das mulheres em alguns grupos não era 

aceita, pois somente aos homens essa prática era legitimada e assim, as mulheres 

precisavam usar do cabelo como artifício para sua inserção em algumas atividades, 

evento que remonta à cultura judaico-cristã em que se valorizava muito os cabelos. 

"Os cabelos, signo supremo da feminilidade, devem ser disciplinados, cobertos, 

enchapelados, por vezes cobertos com véu" (PERROT, 2003, p. 15).  Assim, Ifemelu 

tentou fazer com os cabelos dela, discipliná-los, tantas e tantas vezes, até decidir 

assumir, com o apoio de mulheres conhecidas apenas na internet com as quais ela 

comentava no blog FelizComEnroladoCrespo.com do qual participava 

assiduamente.  

 
Sentiu-se desanimada e, naquela noite, enquanto Curt via um jogo, 
dirigiu até uma loja de produtos de beleza e passou os dedos por 
pequenas amostras de apliques lisos e sedosos.Então se lembrou de 
um comentário de Jamilah1977 — Eu amo minhas irmãs que amam 
seus apliques lisos, mas nunca mais vou botar crina de cavalo na 
minha cabeça — e saiu da loja, ansiosa por voltar, entrar no site e 
escrever sobre isso nos comentários. Ela escreveu: As palavras de 
Jamilah me fizeram lembrar que não há nada mais bonito do que o 
que Deus me deu. (ADICHIE, 2014, p. 231) 

 

O motivo do seu desânimo pode ser a afronta sofrida quando passeava com o 

namorado Curt, o qual ela chamava de namorado branco, na feira. Enquanto 

andavam por entre as barracas, um homem negro passou por eles e murmurou algo 

que só Ifemelu ouviu, mas que a deixou intrigada por horas: "Já se perguntou por 

que ele gosta de você assim, com essa cara de selva?" (ADICHIE, 2014, p. 231) ou, 

quem sabe, não houvesse um motivo específico, mas a soma de vários motivos, 

"talvez fosse apenas porque o tempo havia transfigurado suas dúvidas, como muitas 

vezes acontece" (ADICHIE, 2014, p. 232), ou ela estava percebendo alguma coisa 
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que não percebia antes, nem mesmo quando cortou o cabelo bem curto com um 

corte corajoso, mas que a deixara tão envergonhada que não queria sair na rua.  

 
Wambui cortou seu cabelo, deixando apenas dois dedos, as pontas 
que haviam crescido desde que ela o relaxara da última vez. Ifemelu 
olhou no espelho. Ela estava com os olhos enormes e uma cabeça 
enorme. Na melhor das hipóteses, parecia um menino; na pior, um 
inseto."Estou tão feia. Dá até medo." "Você está linda. Dá para ver 
muito bem sua estrutura óssea agora. Não está acostumada a se ver 
assim, só isso. Vai se acostumar", afirmou Wambui. Ifemelu ainda 
estava olhando, espantada, para seu cabelo. O que ela tinha feito? 
Parecia inacabada, como se o próprio cabelo, curto e espetado, 
estivesse pedindo atenção, pedindo que algo fosse feito com ele, 
pedindo mais. Depois que Wambui foi embora, ela foi à farmácia com 
o boné de Curt enfiado na cabeça. Comprou óleos e géis, aplicando 
um depois do outro, primeiro no cabelo molhado e depois no seco, 
desejando que um milagre indefinido acontecesse. Alguma coisa, 
qualquer coisa, que fizesse seu cabelo parecer cabelo. (ADICHIE, 
2014, p. 226-227) 
 

A não identificação de Ifemelu com seu cabelo faz com que ela se sinta feia 

com o novo corte, da mesma forma que se sentira incomodada com o cabelo 

relaxado. Tantas mudanças indicam uma não aceitação com o que ela tem, como se 

a personagem não se sentisse ela mesma com o cabelo daquele jeito. Esse 

incômodo faz com a personagem busque entre as mulheres que escrevem no blog o 

apoio para passar por essa fase. 

 
O site FelizComEnroladoCrespo.com tinha um fundo amarelo-gema 
e muita gente comentando, pessoas cujas fotos de identificação 
eram de mulheres negras piscando. Elas tinham longos dreads, afros 
curtos, afros grandes, cabelos torcidos, tranças, cachos imensos e 
chamativos. Chamavam relaxante de "crack cremoso". Estavam 
cansadas de fingir que seu cabelo não era o que era, cansadas de 
correr da chuva e fugir do suor. Elogiavam as fotos umas das outras 
e terminavam os comentários mandando "abraços". Reclamavam 
que as revistas feitas para os negros nunca tinham mulheres de 
cabelo natural em suas páginas, falavam de produtos de farmácia tão 
contaminados de óleo mineral que não conseguiam aumentar a 
umidade dos cabelos naturais. Trocavam receitas. Esculpiam para si 
mesmas um mundo virtual onde seu cabelo enrolado, crespo, pixaim 
e lanudo era normal. E Ifemelu caiu nesse mundo transbordando 
gratidão. Mulheres com o cabelo tão curto quanto o dela diziam ter 
um miniafro. Ela aprendeu, com mulheres que postavam longas 
instruções, a evitar xampus com silicone, a passar condicionador 
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sem enxágue no cabelo molhado, a dormir com um lenço de cetim 
em volta do cabelo. (ADICHIE, 2014, p. 230-231) 

 

Quando o processo de imposição do colonizador sobre o colonizado ocorre, 

há uma perda de identidade por parte do indivíduo colonizado, uma vez que sua 

personalidade é ajustada para caber dentro das posições ideológicas daquele que 

exerce a dominação. As experiências de outras mulheres ajudaram Ifemelu nessa 

transição entre a negação e a aceitação do seu cabelo afro, assim como ela também 

ajudou muitas pessoas com suas postagens durante o tempo em que manteve seu 

blog. 

Na narrativa, observo que outras personagens vindas de países que foram 

sujeitados à exploração colonial adquirem posturas de apagamento da sua 

identidade nacional para encaixarem-se na ideologia dominante. As identidades se 

alteram constantemente, "estão sempre entrando em colapso, [...] O próprio 

processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades 

culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático" (HALL, 2001, p.12). A 

personagem que ignora os gestos amistosos de Obinze mesmo exercendo a mesma 

função que ele, tem amizade com a mulher branca que limpa os escritórios do andar 

de cima. Os motivos que a levam a fazer isso intrigam Obinze. 

 
 Não é que ela não quisesse amizades, só não queria a dele. Talvez a 

amizade em suas circunstâncias atuais fosse impossível porque ela 
era ganense e ele, nigeriano, era próximo demais do que ela era; 
conhecia suas nuances, enquanto ela estava livre para se reinventar 
com a polonesa e ser quem quisesse ser. (ADICHIE, 2014, p. 256) 

 
Essa questão da reinvenção de si mesma aconteceu também com Ifemelu 

quando, numa aula da faculdade, pediram que ela desse sua visão negra de 

determinada temática que estava sendo abordada: "não tinha ideia do que aquilo 

significava. Então, simplesmente inventei" (ADICHIE, 2014, p. 239). Por isso, nas 

suas postagens no blog que criou e dirigiu por muito tempo enquanto estava nos 

Estados Unidos, ela explica que não faz diferença o que você diz ou pensa que é, a 

partir do momento que entra nos Estados Unidos precisa assumir a identidade que 

eles querem que você tenha de acordo com os critérios deles.  
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Querido Negro Não Americano, quando você escolhe vir para os 
Estados Unidos, vira negro. Pare de argumentar. Pare de dizer que é 
jamaicano ou ganense. A América não liga. E daí se você não era 
negro no seu país? Está nos Estados Unidos agora. Nós todos temos 
nosso momento de iniciação na Sociedade dos Ex-Crioulos. O meu 
foi numa aula da faculdade, quando me pediram para dar a visão 
negra de algo, só que eu não tinha ideia do que aquilo significava. 
Então, simplesmente inventei. Além do mais, admita: você diz "Eu 
não sou negro" só porque sabe que os negros são o último degrau 
da escada de raças americana. E você não quer estar ali. Não 
negue. E se ser negro trouxesse todos os privilégios de ser branco? 
Você ainda diria "Não me chame de negro, eu sou de Trinidad?". É, 
eu sabia que não. Você é negro, baby (ADICHIE, 2014, p. 239)  
 

É como se o imigrante não fizesse parte das decisões e, assim, não tivesse 

valor para aquela sociedade. Retomo aqui Spivak (2014) e sua conceituação de que 

subalterno é quem não participa, ou participa de maneira muito limitada, sendo 

indivíduos silenciados pelo imperialismo cultural e pela violência epistemológica. Du 

Bois (1989, p. 8), em The Souls of Black Folk, reforça essa afirmação ao dizer que 

"Todos sentem alguma vez sua dualidade — um lado americano, um lado negro; 

duas almas, dois pensamentos, dois esforços inconciliáveis; dois ideais em guerra 

em um só corpo escuro, cuja força tenaz é apenas o que a impede de se 

dilacerar"44. Essa dupla consciência que Du Bois conceitua, Gilroy aborda em O 

Atlântico Negro, no capítulo "Anime o viajante cansado": W. E. B. Du Bois, a 

Alemanha e a política da (des)territorialização em que explica os estágios de 

dificuldade para o indivíduo negro internalizar uma identidade americana e que ela 

foi criada como modo de tentar compreender as peculiaridades de ser negro ou 

afrodescendente na América. 

A abordagem do descentramento do indivíduo de si mesmo e de seu lugar no 

mundo pode ser visto como um duplo deslocamento, capaz de gerar uma crise 

identitária para os negros seja na Inglaterra em que Obinze viveu ou nos Estados 

Unidos onde Ifemelu se encontra há quase treze anos. Para o crítico Kobena Mercer 

                                                           
 

44
 One ever feels his two-ness,–– an American, a Negro; two souls, two thoughts, two unreconciled 

strivings; two warring ideals in one dark body, whose dogged strength alone keeps it from being torn 
asunder. (DU BOIS, 1989, p. 8) (Tradução In.: GILROY, 2001, p. 248). 
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(1990) "a identidade somente se torna uma questão quando está em crise"  (apud 

HALL, 1996, p. 9). Ao lembrar que a imigração implica dispersão e 

desterritorialização, penso que esses são motivos fortes para gerar uma séria crise 

de identidade nos imigrantes, principalmente os negros, que já sentem o peso do 

olhar branco sobre sua pele. Dessa forma, não pode se esperar que esses 

indivíduos se integrem à sociedade ocidental com facilidade. "Esforçar por ser ao 

mesmo tempo europeu e negro requer algumas formas específicas de dupla 

consciência" (GILROY, 2001, p. 33). 

A narrativa se encaminha de modo a mostrar ao leitor que tudo o que ocorreu 

com Ifemelu e Obinze foi um processo de aprendizado. Com Ifemelu, foi o tempo até 

ela descobrir o que queria e decidir-se por assumir ser quem era. E então, em um 

dia comum de primavera, sem nenhuma luz especial e sem nada de significante 

acontecer, "ela enfiou os dedos em seu cabelo, denso, esponjoso e glorioso, e não 

conseguiu imaginá-lo de outro jeito. Ifemelu simplesmente se apaixonou por seu 

cabelo" (ADICHIE, 2014, p. 232). E assim como fez com seu sotaque, fez também 

com seus cabelos, assumiu-os e, consequentemente, assumiu sua identidade de 

mulher negra imigrante nigeriana nos Estados Unidos. 

A vitória de Ifemelu vista na narrativa pode ser considerada como uma vitória 

contra a colonização do seu pensamento, como a vitória do colonizado contra o 

colonizador, como a recuperação da sua própria voz, deixando de lado a 

subalternidade de ter alguém escolhendo por ela. Essa é uma forma que a 

personagem encontra para sair do lugar que o colonizador lhe impõe, assim como 

os demais personagens que buscam modos de cruzar as fronteiras da sua realidade 

socioespacial.  

Características de ambiguidade que se sobressaem às demais ambivalências 

no mundo contemporâneo podem ser observadas em cada cultura hibridizada, não 

só entre os negros e afrodescendentes. Esses elementos geram uma mistura de 

sentimentos indefinidos em relação às identidades descentradas numa sociedade 

cada vez mais globalizada. Diante disso, os indivíduos assim como as personagens 

da narrativa continuam buscando uma ou várias respostas para seu lugar de 

pertencimento e a noção de deslocamento segue ainda acentuada numa época em 
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que o moderno e o pós-moderno se cruzam e ultrapassam as fronteiras dos 

discursos hegemônicos. 

A análise de como ocorre a (re)construção da identidade deslocada do 

indivíduo está no escopo da pesquisa. Observar como Adichie e Couto desenvolvem 

essa temática nas narrativas com todas as características que a entremeiam é o que 

estrutura este trabalho. Assim, na terceira parte da pesquisa abordo as 

características da escritura observando traços de resistência compondo a tessitura 

das duas obras em análise e como essa resistência é importante para a subversão 

dos discursos hegemônicos de modo a trazer à tona padrões conceituais que vão 

além do pertencimento cultural como tradicionalmente imaginado. Por meio da 

resistência das personagens das obras, reflito acerca de uma escritura dupla que 

permeia a escrita de Adichie e Couto trazendo uma reconceitualização da cultura 

incorporada a um sentimento de ambivalência, que a desterritorialização gera. Isso 

lembra a pesquisadora Zilá Bernd (1987, p. 18), que reflete sobre essa formulação 

ao dizer que "são os procedimentos de desterritorialização de processos simbólicos 

que engendram culturas híbridas, processos de conversão e reciclagem de aportes 

da modernidade que são adaptados ao meio ambiente". 

Trabalho também com a escritura múltipla, conforme Barthes e como ela 

instrumentaliza a linguagem utilizada pela autora e pelo autor, de modo a torná-la 

ferramenta de poder. "Na escritura múltipla, com efeito, tudo está para ser 

deslindado, mas nada para ser decifrado; [...] a escritura propõe sentido sem parar, 

mas é sempre para evaporá-lo: ela procede a uma isenção sistemática do sentido." 

(BARTHES, 2004a, p. 63, grifos do autor).  

Assim, vou tratar desses conceitos que precisam ser abordados em 

decorrência das inúmeras transformações que ocorrem no mundo todos os dias e a 

hibridação é um deles. Trazê-los à luz é essencial para a compreensão das formas 

como se relacionam as diferentes manifestações culturais na contemporaneidade.  
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PARTE III 

 

 

ESTÉTICA E RESISTÊNCIA EM MULHERES DE CINZAS E AMERICANAH: 

SUBVERSÃO DOS DISCURSOS HEGEMÔNICOS 

 

 

[...] assim se desvenda o ser total da escritura:  
um texto é feito de escrituras múltiplas,  

oriundas de várias culturas  
e que entram umas com as outras em diálogo,  

em paródia, em contestação;  
mas há um lugar  

onde essa multiplicidade se reúne,  
e esse lugar não é o autor,  

como se disse até o presente,  
é o leitor:  

o leitor é o espaço mesmo onde se inscrevem,  
sem que nenhuma se perca,  

todas as citações  
de que é feita uma escritura.  

(BARTHES, 2004a, p.64) 

 

 

Em O rumor da língua, Barthes (2004a) diz que "a escritura é esse neutro, 

esse composto, esse oblíquo pelo qual foge o nosso sujeito, o branco-e-preto em 

que vem se perder toda identidade, a começar pela do corpo que escreve" 

(BARTHES, 2004a, p. 57). Nesse momento do escritor, a noção de escritura perde a 

funcionalidade com o meio social, perdendo também o vínculo com o autor, ao que 

Barthes afirma que o autor está morto. Retomando a epígrafe inicial, a  escrita do 

texto nasce no interior de um espaço no qual ocorre uma disputa entre locus 

culturais povoados pelo texto e pelo leitor. Nessa relação compreende-se que a 

linguagem nunca é neutra e assim como em Mulheres de Cinzas e Americanah, ela 

não age como mero instrumento, mas instrumentaliza quem dela faz uso, seja o 

escritor, seja o leitor. 

 Ao defender a importância do leitor, Barthes atribui valor à leitura do texto, 

valorizando, também, a escritura, pois mesmo que em A morte do autor, ele tire o 
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poder que o autor tem, em O prazer do texto, devolve esse poder ao autor de forma 

dialética e dialógica. 

O ato da leitura tem valor inestimável também para Paul Ricoeur (2010), que 

concebe este ato como a concretização da narrativa, pois defende que é somente 

esta que torna a experiência humana do tempo em algo acessível. Como as 

narrativas são constituídas pelas culturas, assim como a história oficial,  também é a 

partir da produção e/ou leitura de narrativas que se formulam identidades, e todas 

dependem das concepções que se estruturam nas práticas de leitura e de escrita.  

Em Barthes (2004), o conceito de escritura abarca relações éticas e estéticas 

que se presumem no ato de ler e é norteada pelos sentidos que se constroem nas 

condições sociais e culturais diversas pressupostas na leitura. É nesse diálogo entre 

leitor e texto que ocorre a leitura, quando ambos são impregnados um pelo outro. 

Para Gadamer (1998), a leitura não se forma como um processo intermediário entre 

o texto e sua concretude pela ação do leitor. Prefigura assim, o entendimento de que 

a leitura vai além do sentido de contaminação, ou seja, como escritura ou ato de 

inscrever o texto no leitor e o leitor no texto, possibilita o autoconhecimento e a 

autocrítica da linguagem, tal como aborda Barthes (2004, p. 10). Entretanto, isso 

ocorre respeitando a perenidade do texto, tanto do que é lido quanto do que está 

sendo escrito como constituinte do fazer literário.  

Movimentos políticos e culturais centralizadores tentam manter a leitura e a 

escrita subordinada a determinadas utilidades sociais e históricas de modo a 

neutralizar o diferente, tratando o texto como monolíngue, conjunto que expressa 

uma única verdade e de uma única forma. Se isso obtém sucesso no texto, 

neutraliza o leitor e toda e qualquer possibilidade de expressar sua linguagem. Para 

Barthes, o texto pode vir a ser apagado pela exaltação da obra, ou seja, texto e obra 

se diferenciam na sua concepção de linguagem e isso gera impedimento ou, ao 

menos, maior dificuldade para que a linguagem faça ressoar sua voz, em que "se 

casam e se contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original: o texto é 

um tecido de citações, oriundas dos mil focos da cultura" (BARTHES, 2004a, p.62). 

A linguagem é transgressora de si mesma, pois, no ato da leitura, ela 

dissimula, desconstrói, pluraliza, faz pausas, quando as imposições se fazem 



 

136 

 

presentes. Ela não aceita uma lógica absoluta, mas infringe as leis que tentam lhe 

encarcerar mesmo que isso exija dilaceramento. 

 
Como a arte moderna em sua totalidade, a escrita literária porta ao 
mesmo tempo a alienação da História e o sonho da História: como 
Necessidade, ela atesta o dilacerar-se das linguagens, inseparável 
do dilacerar-se das classes: como Liberdade, ela é a consciência 
desse dilacerar-se e o esforço mesmo que quer ultrapassá-lo. 
(BARTHES, 2004a, p.76) 

 
Entre a 'alienação' e o 'sonho', entre a 'Necessidade' e a 'Liberdade', conforme 

cita Barthes na passagem citada, há um espaço para os conflitos, pois na relação 

entre texto e leitor há um universo de significados que o leitor desconhece, que lhe 

causa estranhamento, que lhe confronta para buscar outros sentidos que não 

apenas aqueles que encontra na primeira leitura. É bem comum a existência de 

tensões na leitura do texto devido às tradições que o entremeiam, mas por se abrir a 

muitas leituras, esse texto é o espaço propício para que o dialogismo ocorra e ao 

acontecer a partir das diferenças, faz a projeção de novos significados com os quais 

pode atualizar sentidos.  

Uma forma viva, já citada, de inscrição do leitor no texto e do texto no leitor, é 

a atividade da escritura, pois nela toda enunciação depreende a interação entre 

historicidades diversas, mantendo a relação com o texto aberta para produzir 

significações fugindo das verdades únicas, formalizadas e instituídas, uma vez que 

"o texto é plural. Isso não significa apenas que tem vários sentidos, mas que realiza 

o próprio plural do sentido: um plural irredutível (e não apenas aceitável). O texto 

não é coexistência de sentidos, mas passagem, travessia" (BARTHES, 2004a, p.70). 

Desse modo, a constituição da heterogeneidade dele só pode ser apreendida na sua 

diferença, sabendo-se que o texto se faz vários outros em sua pluralidade. 

As narrativas contemporâneas podem ser caracterizadas pela habilidade de  

subverter, de alterar e reconstruir sentidos que a tradição cultural produz. Ao 

entender que a leitura torna-se assertiva na medida em que a escritura se constitui 

como lugar de deslizamentos entre múltiplos e distintos universos, percebe-se que 

esse fenômeno ocorre por meio de estranhamentos, concordâncias, apropriações, 

pactos e rupturas. 
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A linguagem da escritura passa a exercer tanto no autor quanto no leitor uma 

liberdade das amarras em que tudo é descoberto e realizado sem que seja dita 

palavra alguma acerca disso. Em O prazer do texto, verifica-se que características 

como o gozo liberto, vão compor a escritura: "O prazer do texto é esse momento em 

que meu corpo vai seguir suas próprias ideias – pois meu corpo não tem as mesmas 

ideias que eu" (BARTHES, 1999, p. 26). Para ele, a escritura e sua linguagem 

precisam ser livres das convenções sociais e institucionais, precisam ser poéticas 

pela pluralidade e se fazer produtivas ainda que sejam multifacetadas. Além desses 

quesitos, precisa também da eroticidade das formas de sedução da linguagem, uma 

vez que para o autor não há, "nada mais deprimente do que imaginar o Texto como 

um objeto intelectual (de reflexão, de análise, de comparação, de reflexo etc.). O 

Texto é um objeto de prazer" (BARTHES, 2005, p. 14). 

 

3.1 ESCRITURA E RESISTÊNCIA 

 

O termo escritura, segundo Barthes (2004, p. 4) constitui o que é móbil e o 

que se desloca, numa aglutinação de conceitos que são deixados de lado para mais 

tarde virem a ser novamente reagrupados. A escritura cumpre seu papel, pois, 

conforme visto em O grau zero da escrita, a escrita surge do meio social e é para 

esse meio que ela se direciona. 

Barthes (2004) considera que todo ato de escrita tem sob sua 

responsabilidade a manutenção de uma função na qual língua e estilo agem como 

forças cegas, em que ambos são objetos, que têm na escrita literária "uma realidade 

formal independente da língua e do estilo" (BARTHES, 2004, p. 7). A escrita é vista 

como uma ação em que a solidariedade histórica se faz presente se relacionando 

com a criação e a sociedade, pois se manifesta como "linguagem literária 

transformada em sua destinação social, [...] forma captada em sua intenção humana 

e ligada assim às grandes crises da História" (BARTHES, 2004, p. 13). 

Por entender que na literatura há uma linguagem que transgride, como 

percebo nas obras Mulheres de Cinzas e Americanah e que é por meio dela que o 

indivíduo se constitui, me amparo em Barthes (2004a) que afirma que não 
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"atingimos um estado em que o homem estivesse separado da linguagem, que 

elaboraria então para ‘exprimir’ o que nele se passasse: é a linguagem que ensina a 

definição do homem, não o contrário" (BARTHES, 2004a, p. 31-32). Para ele, a 

linguagem preexiste ao sujeito, direcionando a manifestação da sua vida em todas 

as suas peculiaridades. 

Entretanto, os sujeitos insistem em ordenar a linguagem enrijecendo-a com 

suas regras, com seus limites. Niestzsche (1873, p. 94) em suas análises das 

relações da verdade com a linguagem, defende que a ideia de verdade enrijece a 

linguagem na sua constituição pois, "as verdades são ilusões que nós esquecemos 

que o são, metáforas que foram usadas e que perderam a sua força sensível". Isso 

mostra que as metáforas perdem sua força de troca apresentando uma linguagem, 

que Barthes chama de estereótipo, em que falamos uns com os outros num 

automatismo cotidiano, com sentenças prontas que significam e designam o que se 

quer dizer, numa linguagem que se presta como instrumento para um fim específico, 

como um cumprimento dito a quem se encontra na rua, feito para seguir as regras 

de etiqueta sociais. 

Essa linguagem caduca dela mesma, se forma de palavras que impõem 

ordem e exigem uma dinâmica rígida do uso da língua. No Pós-colonialismo surgido 

na esteira dos Estudos Culturais as noções de poder presentes na linguagem têm 

sido analisadas, devido a força do colonialismo dominador na linguagem dos sujeitos 

cujas subjetividades eram colonizadas, de modo que suas identidades fossem a de 

indivíduos subalternizados. Essas linguagens repletas de palavras de ordem, de 

convicções, de estereótipos representam a imposição do pensamento daquele que 

tem o poder, ou seja, o colonizador, o opressor. Representam também a obviedade, 

o comum, o único modelo, "[...] não conseguia sair dessa ideia sombria, de que a 

verdadeira violência é a do óbvio: o que é evidente é violento, mesmo se essa 

evidência é representada suavemente, liberalmente, democraticamente" (BARTHES, 

1975, p. 92). Ao se posicionar contra o óbvio, Barthes se posiciona contra a 

naturalização das ideias, contra o estereótipo, pois entende que "o 'natural' é, em 

suma, o último dos ultrajes" (BARTHES, 1975, p. 92). 
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O pensamento barthesiano mostra pontos negativos para a língua com a 

incidência e permanência da linguagem estereotipada, entre eles estão o 

engessamento dos modos de narrar e o controle do fluxo criativo da língua. Em 

oposição a essas formas cristalizadas, os escritores Mia Couto e Chimamanda 

Adichie trazem nas suas narrativas o frescor de uma linguagem sem palavras que se 

acostumam com os automatismos cotidianos. Mia Couto, em entrevista à Revista 

Época, de 18 de abril de 2014 (online), exorta essa língua viva que precisa se 

desacostumar dos estereótipos mantendo sua identidade e consequente capacidade 

criativa, ao relembrar sua grande influência no campo da linguagem. 

 
ÉPOCA – O senhor se encantou com Rosa pelo fato de ele 
experimentar e manipular a linguagem? 
Couto – Sim. E era uma coisa que fazíamos intuitivamente em 
Moçambique, como deve ser quando incorporamos uma língua. 
Precisamos torná-la íntima, namorar com ela no chão e criar um 
novo ser.  O Rosa faz parte de um contexto histórico em que havia a 
necessidade de criar o sertão, uma fronteira pura em que o mundo 
não chegava para contaminar. É a construção do território da 
palavra, contra a lógica do tempo, isso me parecia importante. 
(GIRON, 2014)45. 

 

Esse experimento da linguagem é o frescor ao qual Barthes (1975) se refere e 

que Mia Couto reflete como a construção do território da palavra, da fronteira pura 

de Rosa juntamente com a dinâmica da narrativa na relação entre a linguagem e o 

poder. No texto Aula (1978) assim como em O Rumor da Língua (2004a), Barthes 

trata do poder que a linguagem tem tornando-se até mesmo fascista num 

entendimento como conjunto de palavras de ordem que determina o que pode e 

deve ser falado ou escrito. 

 
A língua já impõe uma ordem em seu modo de utilização comum. 
Mas a língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem 
reacionária, nem progressista: ela é simplesmente: fascista; pois o 
fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. Assim que ela é 

                                                           
 

45
 Entrevista concedida por Mia Couto ao jornalista Luís Antonio Giron, para a Revista Época, em 18 

de abril de 2014. Disponível em: <http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/04/bmia-coutob-o-
portugues-do-brasil-vai-dominar.html>. Acesso em: 28 de dezembro de 2017. 
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proferida, mesmo que na intimidade mais profunda do sujeito, a 
língua entra a serviço de um poder. (BARTHES, 1978, p. 14-15) 

 

Barthes (1980, p. 12) reitera que a linguagem é onde o poder se inscreve, ou 

seja, que o poder reside na língua, "expressão obrigatória da linguagem". Isso ocorre 

porque a língua é uma classificação e como tal, é opressiva. Em Língua, Identidades 

e Fronteiras, Fiorin (2013) traz uma reflexão acerca do que Barthes chama de 

fascismo na língua: 

 
É preciso entender bem o que queria dizer Barthes com o uso muito 
particular da palavra fascista. A língua, na medida em que é uma 
categorização do mundo, uma maneira de vê-lo, obriga-nos a 
representar a realidade com suas categorias, só se pode falar com 
elas. Se disséssemos que a língua é reacionária ou progressista, 
estaríamos afirmando que ela é um lugar de poder e um de 
contrapoder. [...] Se a língua é o lugar da submissão do indivíduo, de 
sua sujeição, então é o lugar por excelência da inscrição do poder. 
(FIORIN, 2013, p. 157) 

 
A língua como instrumento de poder é o que me interessa para a análise das 

obras Mulheres de Cinzas e Americanah, pois o modo como as personagens fazem 

uso dela representa como esse poder se inscreve. Se só pode haver liberdade fora 

da linguagem, significa que ela é um lugar fechado, que não permite que se saia 

dela, segundo teoriza Barthes (1980, p. 15-16). Dessa forma, se evidencia o poder 

que a linguagem exerce e assim, é assinalado o fascismo constitutivo da língua, do 

qual é possível aproximar tanto o estereótipo quanto os domínios de poder. Surgem 

a partir daí alguns questionamentos com relação a esse poder que a linguagem 

exerce, uma vez que, se ela me constitui enquanto indivíduo, posso fugir aos seus 

domínios que me cercam com os automatismos cotidianos? O próprio Barthes 

(1978, p. 16) responde a esses impasses acerca do poder da linguagem sobre os 

sujeitos e sua submissão a esse poder argumentando que é preciso "trapacear com 

a língua", pois, se a linguagem é fascista e os sujeitos estão envolvidos nela, faz-se 

necessário jogar com o fascismo da língua. 

A este modo de ludibriar a língua, Barthes (1978, p. 16) chamou de literatura, 

de prática de escrita, com a qual ele visa "essencialmente, o texto, isto é, o tecido 

dos significantes que constitui a obra, porque o texto é o próprio aflorar da língua e 
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porque é no interior da língua que a língua deve ser combatida, desviada". Com essa 

prática de escrever se exercita a resistência ao fascismo da língua, o qual é 

entendido pelo autor como uma espécie de desvio, com a função de se opor ao 

enrijecimento da linguagem com os estereótipos assumindo o poder.  

Em O livro por vir, Blanchot (2005, p. 45) defende que "no mundo, a 

linguagem é poder por excelência" remetendo à dominação realizada pela língua na 

escritura literária. O autor alega que é necessário "tentar situar, na obra literária, o 

lugar da relação nua, estranho a todo mando e a toda servidão, linguagem que fala 

somente àquele que não fala para ter ou para poder, para saber e possuir" (2005, p. 

45), pois ao advogar em defesa da linguagem que não se restringe às 

manifestações de poder, critica o uso corriqueiro da linguagem, confiando na 

resistência da literatura versus estereótipos linguísticos. Esta oposição entre a 

linguagem estereotipada e a que transgride demonstra que ambas resistem e 

transgridem as normas utilizadas e aceitas no uso da linguagem diária. Porém, esta 

potência de transgredir que a literatura tem, mesmo sendo aceita no interior dos 

domínios sociais, leva-a a romper com seus próprios limites, tendo em vista que ela 

institui novos limites à obra literária. Esse rompimento é produzido pela transgressão 

que ocorre no movimento criativo que cada escritor faz na sua obra. Robbe-Grillet 

(1965) afirma, sobre esse ponto, que "cada romancista, cada romance, deve 

inventar a sua própria forma. Nenhuma receita pode substituir esta reflexão 

permanente. O livro cria só para si as próprias regras" (ROBBE-GRILLET, 1965, p. 

13). Para o autor de Para que servem as teorias, a literatura inventa uma teia de 

relações, constituindo suas próprias regras. Entendida como uma linguagem 

transgressiva, ela se apresenta como uma atividade cujo caráter principal é o de 

usar palavras comuns no uso cotidiano, inserindo-as, no entanto, em uma rede 

diferente de relações. 

A literatura consegue construir mundos com regras próprias, pois a escrita 

literária age de modo audacioso fazendo sabotagens à linguagem. Faz as palavras 

romperem com os usos habituais dessa linguagem, de forma que elas se 

transformem elaborando modos de narrar diversos como os que podem ser vistos 

nas obras analisadas, em que Adichie e Couto fazem com que as palavras teçam 
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relações intensas e incomuns com a linguagem tradicional. Essa linguagem utilizada 

pelos personagens das obras é uma linguagem fruto da experiência de narradores 

ou narradora, no caso de Imani, em Mulheres de Cinzas, que desnudam o já dito e 

se embrenham no universo africano do escritor moçambicano Mia Couto 

evidenciando que o poder da linguagem está nela mesma, na maneira de 

experienciá-la e não fora do seu mundo.  

Esses fenômenos abordados pelos teóricos e utilizados aqui para alicerçar 

minhas análises evidenciam meu objetivo de trazer à tona a escritura de Adichie e 

Couto como fatores de resistência à linguagem fascista que a colonialidade impõe. 

São vicissitudes da linguagem que se entranham na escrita literária e que não 

permitem que o escritor consiga mostrar sua voz ou a voz das personagens sem que 

a rigidez da língua o boicote. Essa rigidez, como mencionado anteriormente, 

representa o poder, a homogeneidade, a ordem e a imutabilidade, os quais 

atravancam o caráter transgressivo da literatura no seio da linguagem. Dando uma 

impressão de utilidade à língua, o estereótipo atua fazendo com que a linguagem 

funcione a partir de um padrão, do uso costumeiro da língua. Opondo-se a isso, a 

literatura direciona para um modo de resistir à padronização, tornando-se um modo 

de resistência ao fascismo da língua combatendo a inflexibilidade e o domínio da 

linguagem estereotipada. 

Trapacear a linguagem, subvertê-la, são formas de resistência aplicadas na e 

pela literatura para ocasionar o que Blanchot (2005) chama de desmoronamento, 

quando analisa a relação entre o desmoronamento da linguagem e a literatura. 

Segundo ele, a literatura provém de um desmoronamento no seio da linguagem, 

como se nela houvesse um muro de contenção representado pelo estereótipo e ele 

desmoronasse cedendo lugar a um outro modo de tomar a palavra por meio da 

escrita. Para Blanchot, a literatura "pressupõe um desmoronamento, uma espécie de 

catástrofe inicial [...] Só que, vale notar, essa catástrofe não se abate unicamente 

sobre o mundo [...]; ela se estende também à linguagem" (BLANCHOT, 1997, p. 72-

73). A literatura faz com que o estereótipo e linguagem enrijecida deste comecem a 

se dissolver por meio do desmoronamento, bem como as palavras padronizadas e 
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todo o mundo dessa escrita repleta de vicissitudes. A própria linguagem cotidiana 

desmorona para que ocorra o surgimento da literatura. 

Outros autores como Deleuze e Guattari (1995a) entendem que fazer 

literatura é escrever em uma língua estrangeira, de tal forma delirante a ponto de 

enlouquecer a linguagem para que ela subverta os códigos majoritários de seu uso. 

Para esses autores, o uso majoritário da linguagem se associa de forma direta com 

as palavras de ordem, com a rigidez da linguagem cotidiana e com o estereótipo, 

implicando assim na dominação, no poder e na padronização da linguagem. Há, em 

contrapartida, o uso minoritário da linguagem, o qual resulta na resistência tanto à 

padronização quanto à rigidez da linguagem. Os atores enfatizam que é essencial 

fazer a distinção entre o "majoritário como sistema homogêneo e constante [...] e o 

minoritário como devir potencial e criado, criativo" (DELEUZE; GUATTARI, 1995a, p. 

52). Assim, em Mulheres de Cinzas e Americanah, o uso majoritário da linguagem 

ocorre quando as personagens tentam se encaixar nos moldes colonizantes que 

homogeniza suas subjetividades e o uso minoritário se dá na resistência que essas 

personagens e os próprios escritores fazem à dominação colonial, a uma linguagem 

padrão e sem flexibilidade em detrimento de todas as outras linguagens. 

Para Deleuze e Guattari, minorar a língua é tecer críticas à língua materna do 

colonizador, a língua maior e dominante, encontrando meios de transgredir os limites 

impostos pela linguagem. Essa transgressão é uma forma de subversão, em que a 

literatura descobre sua forma de minorar a língua através do modo como ela trata a 

língua dominante. A noção da minoração da língua se assemelha com o 

desmoronamento da linguagem tal como aborda Blanchot, além de se relacionar 

com o tratamento estrangeiro da língua maior, associação feita com Proust na sua 

afirmação de que a literatura é uma escritura em uma língua diferente da língua em 

que se evidencia o poder. 

  
O que a literatura produz na língua já aparece melhor: como diz 
Proust, ela traça aí precisamente uma espécie de língua estrangeira, 
que não é uma outra língua, nem um dialeto regional redescoberto, 
mas um devir-outro da língua, uma minoração dessa língua maior, 
um delírio que a arrasta, uma linha de feitiçaria que foge ao sistema 
dominante. (DELEUZE, 1997, p. 15) 
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Deleuze fala sobre os efeitos que a literatura produz na língua, argumentando 

que é no espaço literário que a língua pode sair do seu engessamento, "sair de seus 

próprios sulcos", escorrendo para fora de suas bordas (DELEUZE, 1997, p. 15). Os 

escritores que trabalham com duas línguas, como ocorre nas narrativas Mulheres de 

Cinzas e Americanah tomam pra si a função de fazer uma alquimia com a 

linguagem, produzindo não uma outra língua, mas um recorte em que se inserem 

duas línguas – a língua dos VaChopi, tribo de Imani e o português de Portugal, em 

Mulheres de Cinzas; a língua com sotaque, língua carregada e a língua padronizada 

em Americanah. 

Blanchot (1997) relata como a experiência com a literatura pode ser 

desestabilizadora quando vista sob determinado viés, pois a escrita literária surge 

antes de tudo de um desmonte do que serviria para dar atribuições objetivas às 

situações. Surge de um desmoronamento da linguagem.  

Essa linguagem que desmorona faz emergir uma escrita que instrumentaliza 

a língua majoritária de forma que ela perca sua rigidez dando-lhe novos rumos, 

como os modos revolucionários que a sabotagem por meio do trapacear e do uso de 

formas estrangeiras possibilitam para evidenciar as intenções da literatura menor. É 

o que consideram Deleuze e Guattari quando dizem que "mais interessante é a 

possibilidade de fazer de sua própria língua, ao supor que ela seja única, que ela 

seja uma língua maior ou que a tenha sido, um uso menor. Ser na sua própria língua 

um estrangeiro" (DELEUZE; GUATTARI, 1975, p. 48). Fazer uma literatura capaz de 

transformar a língua que era maior, opressora, dominante, em uma língua que 

subverte, que resiste, que revoluciona, que desfaz relações rígidas e exige que os 

territórios discursivos sejam desterritorializados.  

 

3.1.1 A escrita literária como um exercício crítico e criativo consciente de Couto e 

Adichie 

 

Apresento neste item um estudo dos elementos da tessitura narrativa que 

caracterizam a escrita literária como um exercício crítico e criativo consciente de 

Adichie e Couto de forma a evidenciar sua postura e posicionamento para que seja 
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possível perceber a voz subversiva do sujeito colonial em vários momentos das 

narrativas. O intuito é a condução para a subjetividade e para a agência dos 

mesmos. 

Ao longo desta pesquisa, busquei encontrar referências de que a autora e o 

autor das narrativas aqui analisadas construíram personagens capazes de fugir ao 

que Spivak teoriza em Pode o subalterno falar? com relação à possibilidade ou 

impossibilidade da fala do sujeito colonial. Procurei também observar o 

posicionamento de Adichie e Couto quanto a esse tema que é capaz de elevar da 

condição de subalternidade para a resistência no projeto ficcional. Além disso, 

problematizei acerca da resistência e como ela ocorre nos eventos narrados, de 

forma que os indivíduos que vivem uma condição de objetificação pelo colonizador 

contradigam esse sistema opressor se subjetificando e tomando para si, sua 

independência.  

O escritor Mia Couto exorta que língua é um instrumento que permite a 

ocorrência desse posicionamento que dá vazão à voz do sujeito e sua subjetividade. 

Como um organismo vivo, a língua precisa se desacostumar dos estereótipos 

mantendo sua identidade e consequente capacidade criativa. Em entrevista à 

Revista Época, o autor falou sobre o português falado em Portugal e o falado no 

Brasil e a visão de dominação que permeia as relações entre a linguagem falada nos 

dois países. 

 
O português é uma língua viva, não porque ela seja especialmente 
diferente. Mas ela viveu essa coisa que se chama Brasil. Vive a 
África que está se apropriando dela com cinco países africanos que o 
fazem de modo diverso. É evidente que é preciso um cuidado para 
que a língua continue com uma identidade e um fundamento. As 
diferenças do português em vários países não são sentidas como um 
problema. Salvo alguns intelectuais conservadores do Brasil e 
de Portugal, que têm um certo gosto de se apropriar da pureza da 
língua. De resto, existe nos países lusófonos até um gosto de visitar 
essas diferenças. (COUTO, 2014)46 

                                                           
 

46
 Entrevista concedida por Mia Couto ao jornalista Luís Antonio Giron, para a Revista Época, em 18 

de abril de 2014. Disponível em: <http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/04/bmia-coutob-o-
portugues-do-brasil-vai-dominar.html>. Acesso em: 28 de dezembro de 2017. 
 

http://epoca.globo.com/?s=portugal
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A temática resistência pode ser encontrada, de forma aberta ou velada, em 

boa parte dos textos pós-coloniais e a linguagem é, como debatido anteriormente, 

fator preponderante para que a subversão ocorra nos posicionamentos das 

escritoras e escritores manifestos nas suas falas e nos seus escritos. Quando ela 

não encontra correspondência naquele que a recepciona, quem emite corre o risco 

de não ser entendido e isso pode gerar os ruídos que acontecem quando uma 

comunicação não consegue comunicar o que seu emissor tenciona.  

A escritora Chimamanda Adichie se envolveu em uma polêmica em março de 

2017 por questões abarcando a linguagem e a importância da compreensão de 

algumas expressões próprias de determinadas áreas para o entendimento coerente 

da comunicação. A polêmica foi gerada a partir de uma entrevista dada por Adichie 

ao britânico Channel 447, quando esta falava acerca do feminismo e das mulheres 

transgênero. Ao ser questionada acerca do que pensava sobre as mulheres que 

nasceram em corpos masculinos, se elas haviam tido privilégios que as mulheres 

nascidas em corpos femininos não tinham, Adichie afirmou que gênero refere-se a 

experiências vividas e não à anatomia. Segundo ela, as mulheres trans que viveram 

como homens durante algum tempo da sua vida, antes de tornarem-se mulheres, é 

um fato que, para ela, não pode ser comparado à experiência de quem nasceu e 

viveu sempre sendo mulher. 

  
Penso que se você viveu no mundo como um homem com os 
privilégios que o mundo concede aos homens e, em seguida, altera o 
gênero, é difícil para mim aceitar isso, então podemos equiparar sua 
experiência com a experiência de uma mulher que viveu desde o 
início como uma mulher e que não recebeu os privilégios que os 
homens têm. (ADICHIE, 2017, tradução minha) 48 

                                                           
 

47
 Vídeo disponível no Canal You Tube no endereço eletrônico: https://youtu.be/KP1C7VXUfZQ.  

48
 "I think if you’ve lived in the world as a man with the privileges that the world accords to men and 

then sort of change gender, it’s difficult for me to accept that then we can equate your experience with 
the experience of a woman who has lived from the beginning as a woman and who has not been 
accorded those privileges that men are." (ADICHIE, 2017a). Disponível em: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/28/trans-cis-left-language-chimamanda-ngozi-
adichie. Acesso em: 30 de dezembro de 2017. 
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A repercussão foi grande nas redes sociais, a ponto de Chimamanda Adichie 

escrever um post de esclarecimento, dois dias depois, na sua página do facebook. 

Segundo a escritora, tal raciocínio foi interpretado como se ela fosse 'transfóbica' e 

ela se sentiu como quando uma pessoa branca diz que não é racista e usa como 

argumento o fato de defender os direitos civis, ou seja, justificando o injustificável. 

Posteriormente, num evento público em Washington, Adichie explicou que aquilo 

não foi um pedido de desculpas porque não via motivos para fazê-lo.  

 
Isto é fundamentalmente sobre a ortodoxia da linguagem. Há uma 
parte de mim que resiste a esse tipo de coisa, porque não acho útil 
insistir que, a menos que você queira usar o idioma exato que eu 
quero usar, não vou ouvir o que você está dizendo. Ela escolheu 'cis' 
e 'interseccionalidade' como palavras excessivamente acadêmicas e 
sugeriu que, se as feministas não conseguissem regurgitar 
declarações pré-aprovadas sobre gênero, elas arriscavam-se a ser 
traduzidas como fanáticas. (ADICHIE, 2017a, tradução minha)49 
 
 

Ao afirmar que ela considerou que os acontecimentos ocorreram devido ao 

uso da linguagem, ou seja, ao fato de ela não utilizar determinada denominação e 

utilizar outra, a escritora salientou que a linguagem tem sido uma imposição, que 

exige que o sujeito se adapte a ela ou sofrerá sanções. Barthes (2004a, p. 5) diz que 

"nenhuma linguagem é inocente" e isso se aplica nesse caso em que Adichie não 

queria usar alguns termos por não fazerem parte do seu vocabulário e, por isso, não 

teve sua fala interpretada de acordo com o ponto que defendia.  

 

                                                           
 

49
  "This is fundamentally about language orthodoxy. There’s a part of me that resists this sort of thing 

because I don’t think it’s helpful to insist that unless you want to use the exact language I want you to 
use, I will not listen to what you’re saying." She singled out 'cis' and 'intersectionality' as words that are 
overly academic, and suggested that if feminists failed to regurgitate pre-approved statements about 
gender, they risked being traduced as bigots". Artigo veiculado no Jornal The Guardian, com o título 
de 'The left mustn’t get hung up over language orthodoxy – we must be welcoming', redigido por Ellie 
Mae O'HAGAN, em 28 de março de 2017. Disponível em: 
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/28/trans-cis-left-language-chimamanda-
ngozi-adichie>. Acesso em: 30 de dezembro de 2017.(2017a). 
 

 

https://www.theguardian.com/books/2017/mar/21/chimamanda-ngozi-adichie-nothing-to-apologise-for-transgender-women
https://www.theguardian.com/profile/ellie-mae-o-hagan
https://www.theguardian.com/profile/ellie-mae-o-hagan
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Talvez eu deveria ter dito que as mulheres trans são mulheres trans 
e as mulheres cis são mulheres cis e todas são mulheres. Exceto 
que 'cis' não é uma parte orgânica do meu vocabulário. E 
provavelmente não seria entendido pela maioria das pessoas. 
Porque dizer 'trans' e 'cis' reconhece que há uma distinção entre 
mulheres nascidas fêmeas e mulheres que fizeram a transição, sem 
elevar uma ou outra, o que era meu ponto de vista. (ADICHIE, 
2017c)50 
 

Percebo nestas afirmações de Adichie o fascismo da língua, em que a mesma 

"se define não pelo que permite dizer, mas pelo que obriga a dizer; da mesma forma, 

todo socioleto comporta 'rubricas obrigatórias', grandes formas estereotipadas fora 

das quais a clientela do socioleto não pode falar (não pode pensar)" (BARTHES, 

2004a, p. 131). No esclarecimento feito na sua página no facebook, Adichie 

enfatizou que não era um pedido de desculpas, mas uma explicação com relação ao 

seu posicionamento, pois ela considera válidas as preocupações de todas as 

pessoas, uma vez que ela e tudo o que ela diz estão em constante evidência, por 

ocupar a estranha posição de ser uma voz para os direitos de gênero.  

 
O que é interessante para mim é que isso é em muitos aspectos uma 
discussão sobre a linguagem. E acho que também ilustra os 
aspectos menos agradáveis da esquerda americana, que às vezes 
exige que você participe de uma certa ortodoxia da linguagem. Do 
contrário, há uma espécie de reação que se torna muito pessoal, 
hostil e fechada ao debate. [...] Se não há possibilidade de conversa, 
não há também de progresso. (ADICHIE, 2017b, tradução minha)51 

                                                           
 

50
  Fragmento retirado e traduzido da nota de esclarecimento feita por Adichie na sua página do 

facebook em 12 de março de 2017 (2017d). No fragmento original consta: "Perhaps I should have 
said trans women are trans women and cis women are cis women and all are women. Except that 'cis' 
is not an organic part of my vocabulary. And would probably not be understood by a majority of 
people. Because saying ‘trans’ and ‘cis’ acknowledges that there is a distinction between women born 
female and women who transition, without elevating one or the other, which was my point". Disponível 
em: <https://www.facebook.com/chimamandaadichie/posts/10154893542340944:0>. Acesso em: 30 
de dezembro de 2017. 
51

 "What’s interesting to me is this is in many ways about language and I think it also illustrates the 
less pleasant aspects of the American left, that there sometimes is a kind of language orthodoxy that 
you’re supposed to participate in, and when you don’t there’s a kind of backlash that gets very 
personal and very hostile and very closed to debate.[...] And if we can’t have conversations, we can’t 
have progress". Artigo publicado no The Guardian, por David Smith, com o título de 'Chimamanda 
Ngozi Adichie on transgender row: 'I have nothing to apologise for', em 21 de março de 2017. (2017b) 
Disponível em: <https://www.theguardian.com/books/2017/mar/21/chimamanda-ngozi-adichie-
nothing-to-apologise-for-transgender-women>. Acesso em: 30 de dezembro de 2017. 
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A linguagem utilizada pela escritora não é a mesma que militantes e 

pesquisadoras de gênero utilizam. Adichie distanciou-se do feminismo acadêmico e 

em seu novo livro, Para educar crianças feministas, afirmou ter o cuidado de evitar o 

jargão. "Eu realmente não participo desse tipo de ortodoxia do idioma e há uma 

parte de mim que realmente resiste. Então eu resisto a ser cooptada nisso" 

(ADICHIE, 2017c, tradução minha).52 Evidencia-se assim quanto a linguagem como 

manifestação de poder ou de não poder pode auxiliar ou atrapalhar uma escritora ou 

escritor no momento da sua criação ou mesmo da sua interação com seu público 

leitor. É o caso dos fatores majoritários e minoritários na linguagem, como abordam 

Deleuze e Guattari. 

Nos escritos pós-coloniais, a linguagem revela a autoria e suas intenções, 

elucida não somente uma resposta dada pelo sujeito colonizado, como também a 

ambiguidade e a fragmentação do colonizador. As escrituras em que os modos 

revolucionários se mostram são maneiras que o sujeito colonizado usa para se 

apossar da autoridade daquele que o oprime e desestabilizar o seu centrismo.  

 
Quando a hierarquização, a arrogância e a superioridade europeia 
interpelam o sujeito pós-colonial, frequentemente este não tem muito 
a fazer diante de sua fundamental opção de recuperar a 
subjetividade perdida na colonização. Por outro lado, o autor revela a 
persistência do colonizador em perpetuar a dominação e a ideologia 
imperial mesmo quando o poder político não está mais nas mãos da 
metrópole. A resistência, em todas as formas, dá ao sujeito pós-
colonial a percepção crítica da sua condição e o meio para recuperar 
a subjetividade. (GONÇALVES; BONNICI, 2005, p. 158) 
 

A apropriação da linguagem escrita pós-colonial parece ser uma ferramenta 

mais do que adequada para essa desestabilização da centralidade dominante do 

eurocentrismo em todos os sentidos e, dessa forma, desloca o protagonismo do 

                                                           
 

52
 "I don’t really partake in that kind of language orthodoxy and there’s a part of me that really resists it. 

So I resist to be coopted into it." (ADICHIE, 2017c). Artigo publicado no The Guardian, por David 
Smith, com o título de 'Chimamanda Ngozi Adichie on transgender row: 'I have nothing to apologise 
for' em 21 de março de 2017. Disponível em: 
<https://www.theguardian.com/books/2017/mar/21/chimamanda-ngozi-adichie-nothing-to-apologise-
for-transgender-women>. Acesso em: 30 de dezembro de 2017. 
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centro em detrimento das margens. A resistência pode ser percebida na quebra da 

hegemonia discursiva e na insistência sobre os efeitos devastadores da escravidão 

e da colonização (GONÇALVES; BONNICI, 2005). 

Em Americanah, Adichie explora o uso da linguagem nas suas personagens 

também como uma forma de resistência. Palavras e expressões que poderiam e até 

podem ser contestadas por leitores e críticos são encontradas na narrativa, sendo 

ditos por diversas personagens, marcando o posicionamento da autora. Com 

Ifemelu, por exemplo, ela utiliza uma linguagem direta em que a jovem diz o que 

pensa acerca de tudo o que vive e observa nos locais por onde transita. Entretanto, 

ao longo do processo de imersão na cultura dominante, ou seja, na cultura 

americana, pela qual ela passa quando vivencia o papel de imigrante, passa a usar 

eufemismos para designar o que ela realmente quer dizer. Adichie utiliza termos 

como 'gordo', 'gorda', 'preto' de forma a mostrar a força que essas palavras têm e ao 

lê-las na narrativa provocam o leitor a se posicionar diante delas. 

 
"Gordo", nos Estados Unidos, era uma palavra horrível, carregada de 
preconceito, assim como "idiota" ou "cretino", e não uma simples 
descrição, como "alto" ou "baixo". Assim, ela havia tirado a palavra 
"gordo" de seu vocabulário. Mas "gordo" tornou a surgir no último 
inverno, após quase treze anos, quando um homem que estava 
parado na fila do supermercado atrás dela murmurou "Gente gorda 
não devia comer essa merda", enquanto Ifemelu pagava por seu 
pacote gigante de Tostitos.[...] Ifemelu disse a palavra "gorda" 
devagar, brincando com ela na língua, e pensou em todas as outras 
coisas que havia aprendido a não dizer em voz alta nos Estados 
Unidos. Ela estava gorda. Não estava curvilínea, ou cheiinha; estava 
gorda, aquela era a única palavra que a descrevia corretamente. 
(ADICHIE, 2014, p. 12) 
 

Da mesma forma, isso também ocorre em Mulheres de Cinzas. A força 

subversiva da linguagem está presente na atitude de denúncia do autor Mia Couto. 

A palavra 'preto', como já explorado anteriormente, é bastante usada para designar 

de maneira pejorativa os nativos daquela região. Além dela, utiliza-se também os 

termos 'catraia', 'cipaio' e 'cafre' para referências aos habitantes do lugar:  

  
— Tenha tento nessa catraia. É novinha mas tem corpo de mulher. É 
que as pretas têm artes do demónio. Eu sei do que estou a falar. [...]  
— Tu, catraia, ficas aí fora. Aqui dentro, já sabes, vocês não entram. 
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[...] De viver só com estes cafres já me olhava como um preto [...] — 
São cipaios que me vão levar? Não dá para eu ir sozinho? Prometo 
que não fujo. É que passar por esta gente escoltado por dois 
pretos… (COUTO, 2015, p. 65-70, grifo meu)  

 
Tanto o cantineiro Sardinha quanto o Sargento Germano de Melo, ambos 

portugueses, usam essas designações para se referirem aos moradores de 

Nkokolani e todas as expressões têm o peso de um xingamento, de um açoite 

naqueles que são os verdadeiros donos daquele território, mas que se veem 

diminuídos por palavras que não cabem dentro da sua língua. Expressões que não 

os denominam, mas os marginalizam, os subalternizam sem identificá-los nem ter 

identificação com a linguagem que usam. 

A força das personagens surge nas narrativas de Adichie e Couto como 

metáfora da resistência. Essa resistência se dá por meio das pequenas subversões 

que as personagens fazem ao longo de todo enredo. São homens e mulheres, que 

numa espécie de parceria, se insurgem contra a opressão que sentem e que, no seu 

próprio ritmo, desconstroem os muros que os separam da sua autonomia. Suas 

vozes avançam significativamente rumo à desterritorialização de suas subjetividades 

que, como os locais em que habitam, passam por constantes mudanças, sendo que 

muitas delas, não são de sua escolha. 

A história literária de Moçambique e Nigéria, por tradição, liga-se ao processo 

de construção da identidade dos sujeitos. A formação dos parâmetros literários  

destes países encontrou seu alicerce promissor sob o signo da resistência ao 

colonialismo e é trazida à baila na construção narrativa de Adichie e Couto. Há na 

ficção miacoutiana, por exemplo, a valorização de um diálogo entre a ficção e a 

história para produzir uma 'estratégia contra-discursiva', que "consiste em destecer 

teias do logro, em olhares prismáticos, que desnudam silêncios e sombras da 

História" (MATA, 2003, p. 60). Essa visão que desnuda está presente nos 

posicionamentos que o escritor toma ao longo da sua escrita e é descoberta pelo 

leitor que percebe a denúncia da violência e da opressão por meio da sua escrita 

oralizada. Essa atitude do autor revela uma fala de resistência que objetiva dar 

prioridade aos valores da cultura africana, por mais variados e complexos que 

sejam, na sua profundidade e na sua expressão. 
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A ficção de Mia Couto apresenta características denunciatórias do 
descompasso social por meio de uma prosa poética valorativa de um 
exercício importante: revigorar na ficção a imagem de uma Nação em 
equilíbrio, trazendo à tona as vozes dos mais-velhos no antigamente 
da história de Moçambique. Na atualidade, o ato de contar histórias e 
ouvi-las constantemente não mais ocorre em volta das fogueiras, 
mas nas águas dos rios criados pela memória narrativa. No presente, 
a fogueira reside nas entrelinhas das narrativas, veiculando uma 
sabedoria que pode ser lida em diferentes sentidos. (OLIVEIRA, 
2011, p. 75-76) 
 

As representações de resistência de Adichie e Couto são muitas e são 

determinantes, com elas é possível observar as desconstruções que ocorrem nas 

personagens e na trama ao longo de cada capítulo. Adichie e Couto, ambos, são 

conscientes do seu tempo e da decolonização do pensamento, por isso optam por 

narrar a sua língua que foi oprimida a partir da língua do seu povo, a qual revela seu 

espaço de enunciação. Assim, a escrita pós-colonial é representada de maneira 

significativa por estas sumidades cuja representatividade se solidifica a cada 

momento em que suas personagens se reterritorializam no espaço diegético.  

 

3.2 A PRESENÇA DE UMA ESCRITURA DUPLA 

 

Adichie e Couto fazem aparecer, na linguagem das personagens, expressões 

próprias, palavras ou frases da língua de tribos nativas que compõem o enredo. 

Ocorrem, nessa escrita, processos de hibridação em que uma língua, a do negro, do 

colonizado, se enleia a outra, se infiltra na outra passando a ocupar um espaço.  

A linguagem é fator importante em relação à identidade cultural nas 

narrativas. Adichie destaca em Americanah, as diferentes funções atendidas pelo 

idioma dominante e pelo idioma Igbo, em particular, na cultura nigeriana. Igbo, o 

idioma do grupo étnico de Ifemelu, é falado, principalmente, entre os membros da 

família. Na juventude, é comum que os jovens sigam para um estilo de vida mais 

cosmopolita e afastem-se das aldeias de seus antepassados, voltando-se para as 

influências dos países ocidentais, como ocorreu com Ifemelu e Obinze e com seus 

amigos de escola, com quem cresceram ouvindo contar sobre suas viagens 

costumeiras à Europa.  
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Kayode passava todas as férias na casa dos pais na Inglaterra, que 
parecia enorme e assustadora nas fotos que Ifemelu já vira. Sua 
namorada Yinka era como ele — ela também ia à Inglaterra com 
frequência, morava em Ikoyi e falava com sotaque britânico. 
(ADICHIE, 2014, p. 64) 

 

A importância dada por eles para países como Inglaterra e Estados Unidos 

era muito grande, de modo que o seu país ficava em segundo plano. O interesse por 

quem sairia do país, fosse para viajar, fosse para morar, era comparável ao que 

dariam se fossem eles mesmos fazendo as malas. Era uma adoração por uma 

cultura que, mesmo implicitamente, era considerada superior à sua. 

 
Ginika chegou à escola certa manhã com os olhos vermelhos e 
tristes e disse a Ifemelu: "Papai disse que vamos nos mudar para os 
Estados Unidos no mês que vem" [...]  
Os pais de Ginika já havia algum tempo falavam em pedir demissão 
da universidade e recomeçar nos Estados Unidos. [...]  
Na escola, os amigos se reuniam em torno dela. Todos queriam levá-
la à loja de balas e encontrar com ela depois da escola, como se sua 
partida iminente a deixasse ainda mais desejável. Ifemelu e Ginika 
estavam jogando conversa fora no corredor durante um intervalo 
quando Os Caras se uniram a elas: Kayode, Obinze, Ahmed, 
Emenike e Osahon. "Ginika, você vai para onde nos Estados 
Unidos?", perguntou Emenike. Ele era fascinado por pessoas que 
viajavam para o exterior. Depois que Kayode voltou de uma viagem à 
Suíça com os pais, Emenike se abaixou para acariciar seus sapatos 
dizendo: "Quero tocá-los, porque eles tocaram a neve".  
"Missouri", disse Ginika. "Meu pai arrumou um emprego numa 
universidade de lá." 
"Sua mãe é americana, abi? Por isso você tem um passaporte 
americano?" 
"É. Mas a gente não viaja desde que eu estava no terceiro ano do 
fundamental." 
"Um passaporte americano é a coisa mais legal do mundo", disse 
Kayode. "Eu trocava o meu britânico por um na hora." 
"Eu também", concordou Yinka. (ADICHIE, 2014, p. 74-75)  

 

 Adichie traz, em Americanah, uma narração que trabalha com a linguagem 

de forma a evidenciar o uso das duas línguas faladas pela personagem Ifemelu, o 

Igbo e o inglês. Na Nigéria, terra natal da personagem, há uma política de educação 

que, na prática, permite o uso da língua materna, como primeiro idioma - 

principalmente Igbo, Yoruba e Hausa - juntamente com o inglês. Além disso, todos 
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têm acesso à educação bilíngue e é muito comum que os falantes misturem inglês e 

Igbo em uma mesma frase. Esse fato é percebido na narrativa em que as 

personagens mesclam dois idiomas nas interações sem nenhum problema de 

entendimento na comunicação, como é possível observar nas passagens: "Primeiro 

passou os olhos pelo e-mail, desejando de imediato que fosse mais longo. Teto, 

kedu? Espero que tudo esteja bem com o trabalho e a família" (ADICHIE, 2014, p. 

26). Também em: ""Querido, kedu ebe I no?" Kosi, sua esposa, sempre iniciava 

qualquer telefonema para ele com essas palavras. Onde você está?" (ADICHIE, 

2014, p. 28). E em: "Veja bem, meu irmão. Você não vai vender por esse preço, 

ninguém vai comprar. Ife esika kita. A recessão está mordendo todo mundo" 

(ADICHIE, 2014, p. 490). 

Essas expressões só passavam a ser um problema quando um dos falantes 

queria cortar as relações com a língua materna e usar apenas a língua inglesa, 

como no caso de Tia Uju, que não queria que Ifemelu falasse em igbo com o 

sobrinho Dike: ""Por favor, não fale igbo com ele", disse tia Uju. "Falar duas línguas 

vai confundi-lo.""  (ADICHIE, 2014, p. 120). 

É possível observar na fala da personagem Uju, o contraste existente entre o 

inglês e o Igbo. A língua inglesa, usada como língua oficial e como meio para 

expressar o pensamento considerado intelectualizado, é considerada diferente por 

tia Uju, porque estão na América; e o Igbo, língua materna das personagens, — 

linguagem cheia de metáforas e que assume a função de expressar as emoções nas 

frases empregadas — não é bem visto por ela, porque pode representar 

inferioridade diante do inglês americano dos Estados Unidos. É o silenciamento 

cultural presente na imigrante que tenta se adaptar no país que não é o seu. 

A questão da linguagem ainda é uma situação não bem resolvida na cultura 

nigeriana. Existe um sentimento de animosidade na Nigéria após as mortes e a 

pobreza de numerosas pessoas Igbo causadas pela Guerra de Biafra53, que faz com 

                                                           
 

53
 "A Guerra Civil da Nigéria, também conhecida como Guerra de Biafra, foi um conflito de origem 

étnica, religiosa e política causado pela ação separatista de uma região ao sudeste da Nigéria do 
resto do país. Iniciada em 6 de Julho de 1967, a guerra chegou ao fim em 13 de Janeiro de 1970, 
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que sintam vergonha da derrota que sofreram. ""É verdade", disse Obinze. "É triste, 

é o legado de ser um povo derrotado. Perdemos a Guerra de Biafra e aprendemos a 

ter vergonha."" (ADICHIE, 2014, p. 490). Isso pode justificar a não resistência ao 

abandonar o seu idioma e passar a falar a língua do outro. Essa relação delicada 

quanto ao idioma nigeriano contemporâneo é evidente na seguinte passagem: 

 
Está vendo, esse é o problema com vocês, igbos. Não tratam de 
irmão para irmão. É por isso que gosto dos iorubas, eles cuidam uns 
dos outros. Sabia que outro dia fui ao escritório da Receita Federal 
perto da minha casa e um homem de lá, um igbo… eu vi o nome dele 
e falei com ele em igbo, e ele nem me respondeu! Um hausa fala 
hausa com outro hausa. Um ioruba vê um ioruba em qualquer lugar e 
fala ioruba. Mas um igbo fala inglês com outro igbo. Fico até surpreso 
de você estar falando igbo comigo. (ADICHIE, 2014, p. 490) 

 
Torna-se difícil para um país colonizado recuperar sua própria identidade, 

uma vez que usa o idioma oficial imposto pelo colonizador, de forma que isso reduz 

a sua língua nativa a um papel secundário. Como em todo idioma, as palavras em 

Igbo carregam significado e história e a narração destas histórias, bem como de 

alguns "provérbios é muito importante para o estilo de vida Igbo tradicional e (isso) 

sempre ajudou a sustentar a língua"54 (IFEJIKA, 2016, Tradução e grifos meus).  

Ifemelu e Obinze fazem uma pequena disputa, logo que se conhecem, na 

qual trocam provérbios em Igbo, para ver quem sabe mais sobre sua língua 

materna. As personagens valorizam a sua cultura e manifestam esse sentimento 

num pequeno jogo para ver quem conhece mais sobre suas raízes. 

 

"Mas aposto que falo igbo melhor que você." 
"Impossível", afirmou Obinze, passando a falar igbo. "Ama m atu inu. 
Eu sei até os provérbios." 
"Claro. O mais básico, que todo mundo sabe. Um sapo não corre à 
tarde por nada." 

                                                                                                                                                                                     
 

com a derrota da República de Biafra e um saldo de mais de 2 milhões de mortos." (CHAN, 2007, p. 
3). 
54

 Storytelling and proverbs are very important to the traditional Igbo way of life, and have always 
helped to sustain the language.  
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"Não. Eu conheço provérbios sérios. Akota ife ka ubi, e lee oba. Se 
algo maior que a fazenda é desenterrado, o celeiro é vendido." 
"Ah, você quer me testar?", perguntou ela, rindo. "Acho afu adi ako 
n’akpa dibia. O saco do homem dos remédios tem todo tipo de 
coisa." 
"Nada mau", disse ele. "E gbuo dike n’ogu uno, e luo na ogu agu, e 
lote ya. Se você matar um guerreiro numa briga local, vai se lembrar 
dele quando estiver lutando contra seus inimigos." 
Trocaram provérbios. Ifemelu só lembrava mais dois quando desistiu, 
mas Obinze continuava em ponto de bala. 
"Como você sabe tudo isso?", perguntou ela, impressionada. "Muitos 
meninos não querem nem falar igbo, quanto mais saber provérbios." 
"Fico escutando a conversa dos meus tios, só isso. Acho que meu 
pai gostaria disso." (ADICHIE, 2014, p. 70) 
 

Ifemelu se impressiona com o conhecimento de Obinze da língua Igbo, mas o 

rapaz conhecia muito sobre seu grupo étnico, pois se importava em manter viva a 

sua história por meio da cultura e linguagem do seu povo. Ele demonstrou domínio 

sobre algo que muitos jovens já estavam deixando de lado e que exigia que ele 

praticasse falando e interagindo com os membros da sua aldeia para que toda 

aquela simbologia por trás da linguagem não se perdesse. "De quanto em quanto 

tempo você visita sua aldeia?" "Todo Natal." "Só uma vez por ano! Eu vou sempre 

com a minha mãe, pelo menos cinco vezes por ano." (ADICHIE, 2014, p. 70). Só 

essa interação ao visitar a aldeia já ajudava Obinze a manter viva a sua herança 

familiar. Assim como os provérbios, as metáforas utilizadas na linguagem Igbo, por 

exemplo, são símbolos desconhecidos para a cultura britânica, ao mesmo tempo 

que o inglês nigeriano tem sua própria sintaxe diferente do inglês padrão. De acordo 

com Bhabha: 

 
Torna-se crucial distinguir entre a semelhança e a similitude dos 
símbolos através de experiências culturais diversas - a literatura, a 
arte, o ritual musical, a vida, a morte - e da especificidade social de 
cada uma dessas produções de sentido em sua circulação como 
signos dentro de locais contextuais e sistemas sociais de valor 
específicos. (BHABHA, 2005, p. 241) 
 

A hibridação, integração e mistura de símbolos e práticas de diferentes 

culturas pode levar à assimilação e adaptação das práticas culturais, se não houver 

uma resistência do próprio sujeito objetificado. Na narrativa, Adichie usa a língua 

Igbo constantemente na fala de suas personagens e por não haver versões 
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ocidentais de seus nomes, os leitores acabam absorvendo as frases em Igbo na sua 

forma original. Além disso, nem todas as frases e expressões em Igbo são 

traduzidas ao longo da narrativa. Para entender o idioma, o leitor depende de 

sugestões no contexto da narrativa ou precisa buscar em dicionários e ferramentas 

para tradução, onde nem todas as palavras trazem tradução para o português. A 

expressão 'kedu ebe I no?'" tem tradução logo após ser citada, na narrativa. Significa 

'Onde você está?'; a expressão 'Ife esika kita', por sua vez, apresenta o significado 

de 'o amor é muito suave'55, sendo realmente uma expressão, uma vez que a 

palavra amor não se encaixa no contexto daquela fala das personagens. A 

expressão 'Dike, I mechago?', dita por Ifemelu a Dike quando ele a chama, não 

apresenta tradução da palavra mechago, mas tem tradução para I, que significa eu 

em frases afirmativas, mas em uma interrogativa, como é o caso, significa você56.  

A autora, em entrevista a Brooke Obie, após vencer o National Book Critics 

Circle Award: Ficção, do ano de 2013, fala acerca do fato da língua materna das 

personagens, ou seja, a língua do colonizado Igbo estar presente na sua escrita, 

assim como estava nas suas leituras na adolescência: 

 
Eu sempre tive Igbo [na minha escrita]. E sempre tive conselhos 
bem-intencionados, muitas vezes sobre como os leitores americanos 
ficarão confusos, ou não entenderão nada. Não me proponho 
confundir, mas também penso sobre mim como leitora. Cresci lendo 
livros de todos os lugares e eu não entendia necessariamente todas 
as coisas - e não precisava entender. Então, penso por mim, o que 
era mais importante, para a integridade do romance, era que eu 
capturava o mundo que eu queria capturar, em vez de tentar moldar 
esse mundo na ideia do que o leitor imaginado iria pensar. (ADICHIE, 
2014a, NBCC, Tradução minha)57 

                                                           
 

55
 Tradução realizada por meio da ferramenta Google tradutor a partir do idioma Igbo para o idioma 

português. 
56

 Tradução realizada por meio da ferramenta Google tradutor a partir do idioma Igbo para o idioma 
português. 
57 Artigo oriundo da entrevista de Adichie para Brooke Obie, com o título de 'NBCC Fiction Finalist 
Chimamanda Ngozi Adichie in Conversation with Brooke Obie', em 11 mar. 2014. Disponível em:  
http://bookcritics.org/blog/archive/nbcc-fiction-finalist-chimamanda-ngozi-adichie-in-conversation-with-
brooke. Acesso em: 04 jan. 2017. "I've always had Igbo [in my writing]. And I've always had well-
meaning advice, often about how American readers will be confused, or they won't get something. I 
don't set out to confuse, but I also think about myself as a reader. I grew up reading books from 
everywhere and I didn't necessarily understand every single thing — and I didn't need to. So, I think 

http://bookcritics.org/blog/archive/nbcc-fiction-finalist-chimamanda-ngozi-adichie-in-conversation-with-brooke
http://bookcritics.org/blog/archive/nbcc-fiction-finalist-chimamanda-ngozi-adichie-in-conversation-with-brooke
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Adichie lembra uma experiência no início de sua carreira quando foi dito para 

mudar o cenário de sua história, porque ninguém sabia nada sobre a Nigéria, nem 

mesmo sua localização geográfica, porque a configuração das suas narrativas 

poderiam não agradar aos leitores ocidentais. Em resposta, a escritora disse: 

 
 O Google é fantástico. 'Se as pessoas estão interessadas, elas 
podem procurar algo. Lembro-me de pensar: Não me importo se eu 
for publicado por uma editora muito pequena e apenas dez pessoas 
lerem, mas será o livro que eu quero escrever.' E essa foi a minha 
atitude desde o início. (ADICHIE, 2014a, NBCC, Tradução minha)58 

 
Assim, Adichie mostra em suas narrativas, por meio de suas personagens, 

como uma Igbo vê os países para os quais imigra e a própria Nigéria, criando uma 

representação mais completa dos aspectos da cultura nigeriana. 

Na cultura moçambicana, por sua vez, as representações se apresentam nas 

narrativas de modo bastante específico, pois com o pós-colonialismo é possível 

perceber uma poética diversa daquela das literaturas das ex-colônias portuguesas 

em vários aspectos, como os registros de oralidade. Além de observar o que 

caracteriza a escrita de determinado escritor, é também importante a percepção de 

que essa produção constitui uma identidade da arte que evolui simultaneamente 

com a identidade de quem escreve. 

Mia Couto mistura na sua escrita a vida e a arte e assim desenvolve seu 

projeto de moçambicanidade. Sua literatura revela uma consciência evolutiva que 

segue na direção da cidadania, distante muitos anos luz do nacionalismo exercitado 

por muitos escritores no período colonial. Por isso, suas narrativas situam o sujeito 

em seu território, de modo que sua condição de indivíduo que vive nas margens, se 

vê refletida, analisada e até mesmo repensada sob novas perspectivas pela 

                                                                                                                                                                                     
 

for me, what was more important, for the integrity of the novel, was that I capture the world I wanted to 
capture, rather than to try to mold that world into the idea of what the imagined reader would think." 
(ADICHIE, 2014a, NBCC). 
58

 "Google is fantastic. If people are interested, they can look something up. I remember thinking, 'I 
don't care if I'm published by a very tiny press and only ten people read it, but it will be the book I want 
to write.' And that's been my attitude from the beginning." (ADICHIE, 2014b).  
 



 

159 

 

sociedade. Essa nova visão da condição periférica do sujeito e sua posterior análise 

tanto estrutural quanto da sua conjuntura só ocorre porque a literatura pós-colonial 

se opõe terminantemente ao discurso do centro. A escrita mobiliza estratégias 

contra a discursividade hegemônica e escolhe trazer à baila a alteridade e a 

outridade possibilitando espaços para a manifestação de vozes até então 

silenciadas ou pouco ouvidas.  

  Esse aspecto pode ser observado na maneira como escritores, a exemplo de 

Mia Couto e Adichie se utilizam da linguagem. O que Mia Couto faz não é tornar a 

língua do colonizador em uma língua africanizada, mas situá-la em territórios da 

África de modo que ela fique passível de influências e intercâmbios diversos. Em 

Mulheres de Cinzas, essa característica é percebida por meio da valorização das 

histórias, pequenas fábulas  narradas dentro da grande história que é o romance. É 

percebida também, na oralidade, em alguns provérbios, lendas e crendices que se 

misturam a elementos em que a revelação das raízes culturais se fazem pela 

recuperação identitária dando a impressão de desafiar a língua portuguesa.  

O hibridismo linguístico é um dos componentes bastante explorados pelos 

narradores contemporâneos, no período pós-colonial, além de contar com  

características significativas da  textualidade  africana. A  língua usada pelo  

colonizador, da qual o escritor toma posse, é interposta de falas emblemáticas e 

específicas da nacionalidade, de modo que as raízes da cultura moçambicana 

transcendam o plano linguístico refletindo a cosmovisão de ser africano. Para o 

diálogo com as tradições, é estabelecido um modo próprio que se incorpora ao texto 

tornando-o intertextual, além da ocorrência de recriações sintáticas e lexicais. Leite 

(2003, p. 21), considera que esse fazer literário cria um novo campo capaz de tornar 

possível "coexistir, na maleabilidade da língua, a escrita com a oralidade, numa 

harmonia  híbrida, mais ou menos imparável, que os textos literários nos deixam 

fruir". Assim, obtém-se como resultante desse procedimento os gêneros orais 

recuperados e a tradição revisitada criticamente. 

A língua, como um dos instrumentos por meio dos quais os homens se 

expressam, é carregada por um discurso e apresenta como uma das suas 

características constantes o fato de ser ideológica. A linguagem e o pensamento são 
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indissociáveis, para lembrar Fiorin (1998), e assim, o ser humano fala aquilo que 

pensa e por esse motivo, o discurso atua fazendo com que as representações 

ideológicas se materializem.  

Mia Couto trabalha com a linguagem de forma que ela atue recuperando, o 

que Leite (2012) chama de mundividência moçambicana, ou seja, o modo de 

perceber e conceber o mundo sob o prisma da cultura africana. Neste caso da 

língua, por ela ser um refúgio de vozes com suas maneiras de pensar e por conter 

um poderio discursivo, tem um valor muito grande e um peso sem medida, cuja 

utilização pode permitir que grupos minoritários venham a ter espaço para ser 

percebidos e, possivelmente, ouvidos. As representações presentes na linguagem 

miacoutiana servem para explicar e justificar ordens sociais, conforme Fiorin (1998), 

o que se observa em Mulheres de Cinzas por meio da personagem Imani, por 

exemplo, que vê na língua um instrumento de igualdade.  

A questão da identidade é muito forte na narrativa, sendo representada por 

meio de outras narrativas que se inserem na história. Os mais velhos são 

tradicionalmente aqueles que passam essas histórias às outras gerações contando-

lhes alguns acontecimentos que, para a cultura africana, é muito comum, mas para a 

cultura ocidental é, muitas vezes, vista como lenda, fábula ou crendice. Katini 

Nsambe, pai de Imani, conta muitas histórias, inclusive quando ela se recusou a 

voltar a subir nas árvores para capturar os morcegos e lhes arrancar as asas para 

fazer as marimbas que ele toca, o pai compreende a dupla situação da filha e conta 

para ela mais uma das muitas histórias que já contou, mantendo sempre o foco 

numa moral após o fim da narrativa. Essas fábulas fazem parte da herança cultural 

do povo moçambicano e os traços da sua identidade são expressos a cada nova 

incursão para dentro da floresta mágica das suas histórias. 

Na fábula dos morcegos, o pai de Imani conta que um morcego machucou-se 

e por se assemelhar tanto com ratos quanto com pássaros, não recebeu ajuda nem 

de uns nem de outros, pois ambas as espécies sempre destacavam as diferenças 

entre si. Ao término da história, a frase "e ali morreu, só e desamparado, aquele que 

quis pertencer a mais do que um mundo" anuncia o fim daquele ser que ousava 

pertencer a mais de uma espécie (COUTO, 2015, p. 88). Essa fábula trata mais da 



 

161 

 

identidade de Imani do que propriamente dos morcegos, mas tão importante quanto 

a temática identidade é o modo como essa história é inserida na narrativa de Mia 

Couto, ou seja, como essa escritura ocorre de forma a trazer outras histórias para 

dentro da obra. E isso corre de maneira tão estruturada que uma história 

complementa a outra. 

A história dos morcegos é uma perfeita metáfora da personagem Imani, em 

que o morcego é utilizado no lugar dela para tratar dos mundos misturados que ela 

carrega dentro de si. Durante todo o percurso narrativo, esses mundos acompanham 

e, de certo modo, assombram Imani, uma vez que ela já vivenciou uma outra 

situação envolvendo as incertezas quanto a escolha do seu nome como precedente 

de uma vida marcada por indefinições. Além disso, ela fala o idioma daquele que é 

considerado invasor, e faz, por esse motivo, uma ponte entre os povos de Portugal e 

de Moçambique. Além dessa fábula, o pai de Imani, em outro momento da narrativa, 

lhe conta outra, mas dessa vez, ele, Katini, é o sujeito da metáfora. 

 
— Dizem que me entreguei aos portugueses, dizem que vendi a 
alma aos brancos. Pois eu pergunto: Você conhece o passarinho que 
vive nas costas do hipopótamo? 
Conhecia o pássaro e, melhor ainda, o aforismo. Meu pai voltou a 
repetir a velha fábula: todos dizem que o tal pássaro vive à custa do 
paquiderme. Mas, quando a ave desaparece, o hipopótamo morre 
em poucos dias. E concluiu com o entusiasmo de uma nova 
descoberta: 
— Eu sou essa avezinha nas costas do hipopótamo. Sou eu que 
sustento os VaLungu, os brancos das Terras da Coroa. (COUTO, 
2015, p. 91) 

 
Nesse caso, Katini dizia que ele também tinha uma identidade dupla como a 

filha, pois ele agia como o pássaro para o hipopótamo da fábula, os quais eram os 

representantes de Portugal. A utilização e alteração das metáforas é outro aspecto a 

ser considerado na narrativa miacoutiana. Ele as utiliza constantemente 

relacionando-as com eventos que condizem mais com a cultura moçambicana, da 

tribo de Imani ou de uma das outras tribos que fazem parte da narrativa. Dessa 

forma, o leitor nem sempre consegue compreender o significado por trás da 

metáfora empregada. Da mesma forma ocorre com os provérbios, cuja "enunciação 

pode ser pensada como um gesto de atravessamento, realizado pela voz do saber 
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popular, por entre a voz do enunciador, com a qual estabelece uma relação dialógica 

(MATA, 2003, p. 70). Os provérbios miacoutianos estão tão entremeados na 

narrativa que a complementam todo o tempo. "Há, em Nkokolani, um provérbio que 

diz o seguinte: se quiseres conhecer um lugar fala com os ausentes; se quiseres 

conhecer uma pessoa escuta-lhes os sonhos" (COUTO, 2015, p. 18). 

Há nesses provérbios uma franqueza que chega a causar estranhamento, do 

mesmo modo que há uma falta de verossimilhança; é tão improvável que chega a 

ser impossível. Ainda assim, é possível perceber neles a presença da tradição e de 

traços de oralidade. Mata (2003. p. 70) diz que o "provérbio pertence ao repertório 

artístico da textualidade oral e representa o saber da tradição". Também Leite (2003, 

p. 53) corrobora que "este tipo de gênero revela-se como uma importantíssima forma 

de educação, de filosofia, permitindo fazer a ponte entre a sabedoria dos mais 

velhos e o mundo moderno". Quando reinventa significantes e significados, Mia 

Couto faz uso de um léxico que alarga as margens da imaginação desconstruindo 

códigos e subvertendo a linearidade da língua. Nessa empreitada, transpõe as 

"fronteiras do interdito social e ideológico recorrendo para a reconversão do 

absurdo", conforme Mata (2003, p. 68), e utiliza estratégias que podem ser 

entendidas como de resistência, pois faz enfrentamento do real por meio de 

recursos como o insólito. Isso ocorre em Mulheres de Cinzas, quando pequenas 

histórias são contadas e passam a compor a tessitura da grande narrativa. Essas 

histórias, fábulas ou lendas, em geral, trazem a invenção como sua maior marca, 

como no caso da história narrada após a morte de Binguane. A narrativa contada 

pelos mais velhos não tinha relação com o que realmente ocorrera, mas mesmo 

assim, foi disseminada pela aldeia com toda as improbabilidades que só as lendas 

africanas possuem. 

 
Horas depois da sua morte, já Binguane se convertera em lenda. À 
noite, quando as histórias podem ser contadas, os mais velhos 
narravam aos mais jovens a verdadeira razão da morte do grande 
guerreiro. E era assim a história: Era uma vez um rei que não 
acreditava na existência das nuvens. Defendia ele que as nuvens 
existiam apenas nos nossos olhos. 
— Só acredito se puder tocar nelas. 
Era o que ele dizia. E mandou que construíssem uma escada que 
fosse tão alta que lhe permitisse subir às mais nebulosas alturas. 
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Demoraram anos a terminar a escadaria. Quando o chamaram, o rei 
olhou para o topo da construção e não conseguiu ver todos os 
degraus. 
— Vou subir — declarou com firmeza. 
Foi subindo, subindo e foi ficando mais e mais cansado. As 
andorinhas passavam por ele estranhando tão desajeitada 
companhia. Quando o rei já sofria de tonturas e de falta de ar, viu 
que estava rodeado de nuvens. Estendeu os braços para as tocar. 
Mas os dedos passaram por entre aquela espuma como se fossem 
luz atravessando água. E ele sorriu, feliz. Afinal, sempre tinha razão. 
Enquanto descia os degraus ia proclamando: 
— Não lhes toquei. Não existem. 
À medida que descia, reparou que ia ficando leve, cada vez mais 
leve. Já perto do chão teve mesmo que se segurar com firmeza. A 
mais ligeira brisa fazia-o drapejar como uma bandeira. Quando os 
pés tocaram o solo, o rei já se tinha convertido numa nuvem. Dele 
ficou a escada que conduz os descrentes à altura dos céus. 
(COUTO, 2015, p. 179-180)  

 

Na narrativa, o autor aborda os discursos dos vários lados da história por 

meio da linguagem, dos dialetos, da pronúncia. Como intérprete do sargento 

Germano, Imani corrige, muitas vezes, a pronúncia que eles tem do idioma. Em 

conversa entre o cantineiro Sardinha e o sargento Germano de Melo, Imani, mesmo 

sem jeito, corrigiu-lhes a expressão dita: "Não são Vátuas, não existem Vátuas − 

ousei corrigir, no meu canto, num fio de voz tão suave que ninguém escutou" 

(COUTO, 2015, p. 67). Em outro momento, não corrigiu o significado do que diziam, 

mas a pronúncia. 

  
− Não é 'Gungunhane'. Diz-se 'Ngungunyane' Os portugueses 
fitaram-me, surpresos. Não acreditavam que tivesse falado, ainda por 
cima para lhes corrigir o sotaque.  
− O que é que disseste? − inquiriu, atónito, o Fragata.  
− Deve-se pronunciar “Ngungunyane" − insisti com delicadeza. 
(COUTO, 2015, p. 69) 
 

Ao fazer uma correção fonética, Imani deixa claro quem é que sabe falar 

aquela língua. Ela enfatiza que os portugueses devem falar aquela língua de forma 

correta, pois essa é uma maneira de respeitar a identidade do seu povo por meio da 

sua língua. Esse esmero para o militar, falar a língua adequadamente, tanto no 

campo lexical quanto no campo fonético, exprime o valor que Imani dá a isso, haja 

vista ela ter aprendido a falar a língua portuguesa como ninguém.  
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Ao empregar provérbios, ditos populares e frases feitas, Mia Couto faz com 

que o leitor se embrenhe na floresta mágica da cultura moçambicana e conheça 

cada vez mais da vastidão cultural das tribos e grupos étnicos daquele lugar. Não é 

possível apenas ler a narrativa, não se consegue molhar apenas os pés nas 

histórias dentro da grande história narrada; é preciso se banhar por completo, o 

corpo, o espírito, o entendimento, para compreender o universo vasto e diverso da 

moçambicanidade miacoutiana narrada por meio de provérbios, fábulas e lendas. 

Para Hamilton (1988, p. 05), o texto de Mia Couto recria a oralidade por meio de 

uma “língua  literária  sustentada  por  uma exuberante criatividade lexical e  uma 

sintaxe que faz ponte entre a oralidade e a pura invenção, em que o contexto 

comunicativo, estético, possibilita a partilha da mensagem de ruptura" (HAMILTON, 

1988, p. 05  apud LOPES, 2004, p. 306). 

O uso de provérbios pode, por outro lado, exercer a função de desconstruir o 

conteúdo, sugerindo a desconstrução de papéis narrativos por meio do insólito 

produzindo um efeito que resulta no estranhamento do leitor.  

 

Os sinos voltaram a tocar e a coruja que vivia enclausurada nas 
ruínas esvoaçou sobre a minha cabeça. Fui pisando o chão 
atapetado de penas como se andasse sobre uma réstia de luar. Diz o 
provérbio que as plumas das corujas são tão leves que nunca 
chegam a tombar. Naquela noite, as plumas rodopiariam 
enlouquecidas e ascenderiam até se colarem às telhas. No teto, se 
converteriam em corpo e asa: nasceriam anjos. Nessa noite eu 
enlouqueceria como os cães. Os meus uivos arrepiariam a pele dos 
mais ousados. Como diz a mãe: para a minha loucura basta-me uma 
pequena porção de Lua. (COUTO, 2015, p. 119-120) 

 

Há, além desses, outros mais que ilustram o que Hamilton diz acerca da 

exuberância na criatividade lexical e uma sintaxe mista entre invenção e oralidade. 

Mia Couto cria, também, inúmeras imagens poéticas que revestem o texto de 

singular beleza: "Os imperadores têm fome de terra e os soldados são bocas 

devorando nações" (COUTO, 2015, p. 15). "Os rios nascem no céu e cruzam a 

nossa alma como a chuva atravessa o céu. Escutando-os, não estamos tão sós" 

(COUTO, 2015, p. 63). "Imani diz que não devo matar os bichos. E tem uma teoria 

curiosa sobre os serviços que as aranhas prestam. Diz ela que as suas teias fecham 
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as chagas do mundo. E que saram feridas que desconheço dentro de mim" 

(COUTO, 2015, p. 78). "— Precisamos amedrontar quem nos quer causar medo" 

(COUTO, 2015, p. 91). O autor dá um novo sentido para o texto literário 

metamorfoseando as palavras, dando-lhes conotações únicas, transformando a 

linguagem numa alomorfia criativa e muitas vezes inusitada, que ultrapassa o plano 

do discurso e revela as próprias crenças de quem escreve numa obra cujas 

narrativas se imbricam, e cujos tempos — do presente e da memória — se 

encontram e se entremeiam. 

Outro recurso de estilo utilizado por Mia Couto é o emprego de epígrafes no 

início de cada capítulo. Sempre em capítulos ímpares, pois nos capítulos pares 

estão as cartas do sargento Germano de Melo, as epígrafes apresentam temáticas 

análogas às abordadas nas narrativas. Apresento-as na sequência dos seus 

respectivos capítulos: 1"Diz a mãe: a vida faz-se como uma corda. É preciso trançá-

la até não distinguirmos os fios dos dedos" (COUTO, 2015, p. 13). 3 "Eis a armadilha 

da glória: quanto maior for a vitória, mais o herói será perseguido e cercado pelo 

passado. Esse passado devorará o presente. Não importa quantas condecorações 

recebeu ou venha a receber: a única medalha que, no final, lhe irá sobrar é a triste e 

fatal solidão" (COUTO, 2015, p. 39). 5 "Sorte a dos que, deixando de ser humanos, 

se tornam feras. Infelizes os que matam a mando de outros e mais infelizes ainda os 

que matam sem ser a mando de ninguém. Desgraçados, enfim, os que, depois de 

matar, se olham ao espelho e ainda acreditam serem pessoas" (COUTO, 2015, p. 

61). 7 "As nossas estradas já tiveram a timidez dos rios e a suavidade das mulheres. 

E pediam licença antes de nascer. Agora, as estradas tomam posse da paisagem e 

estendem as suas grandes pernas sobre o Tempo, como fazem os donos do mundo" 

(COUTO, 2015, p. 85). 9 "A diferença entre a Guerra e a Paz é a seguinte: na 

Guerra, os pobres são os primeiros a serem mortos; na Paz, os pobres são os 

primeiros a morrer. Para nós, mulheres, há ainda uma outra diferença: na Guerra, 

passamos a ser violadas por quem não conhecemos" (COUTO, 2015, p. 107). 11 

"Quem congemina vinganças acredita antecipar-se ao futuro. É um logro: o vingador 

vive apenas num tempo que já foi. O vingador não age apenas em nome de quem já 

morreu. Ele próprio já morreu. Foi morto pelo passado" (COUTO, 2015, p. 133). 13 
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"A guerra é uma parteira: das entranhas do mundo faz emergir um outro mundo. Não 

o faz por cólera nem por qualquer sentimento. É a sua profissão: mergulha as mãos 

no Tempo, com a altivez de um peixe que pensa que ele é que faz despontar o mar" 

(COUTO, 2015, p. 153). 15 ""Há pessoas que transformam o sol numa simples 

mancha amarela, mas há também aquelas que fazem de uma simples mancha 

amarela o próprio sol." Pablo Picasso" (COUTO, 2015, p. 173). 17 "Todo general 

sabe que, mais do que se defender do inimigo, se tem que proteger do seu próprio 

exército" (COUTO, 2015, p. 191). 19 "Os mais perigosos inimigos não são aqueles 

que te odiaram desde sempre. Quem mais deves temer são os que, durante um 

tempo, estiveram próximos e por ti se sentiram fascinados" (COUTO, 2015, p. 213). 

21 ""Conheço o jogo dos europeus. Mandam, primeiro, os comerciantes e 

missionários; depois, os embaixadores; depois, os canhões. Bem podiam começar 

pelos canhões." Imperador Teodoro II da Etiópia" (COUTO, 2015, p. 239). 23 "Eis 

como enterramos os nosso defuntos: vamos-lhes ao celeiro e recolhemos os grãos 

com que lhes enchemos as mãos frias. Depois, dizemos-lhes: retirem-se com as 

vossas sementes!" (COUTO, 2015, p. 273). 25 "O soldado ganha a farda; o homem 

perde a alma" (COUTO, 2015, p. 291). 27 "O que dói na morte é a falsidade. A morte 

apenas existe por uma brevíssima troca de ausências. Em outro ser, o morto irá 

renascer. A nossa dor é a de não sabermos ser  imortais" (COUTO, 2015, p. 317). 

Entre todas as epígrafes duas delas são extraídas de personagens da história 

real: no capítulo 15, há uma citação de Pablo Picasso: "Há pessoas que 

transformam o sol numa simples mancha amarela, mas há também aquelas que 

fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol" (COUTO, 2015, p. 173); e no 

capítulo 21, do Imperador Teodoro II da Etiópia: "Conheço o jogo dos europeus. 

Mandam, primeiro, os comerciantes e missionários; depois, os embaixadores; 

depois, os canhões. Bem podiam começar pelos canhões" (COUTO, 2015, p. 239). 

Em ambos os capítulos o conteúdo tratado tem relação com a epígrafe utilizada no 

início destes. No capítulo 15, cujo título é Um rei em pó, trata do personagem 

Binguane, líder de uma das frentes de resistência a Ngungunyane. 

 
Binguane habitava na vizinhança de Nkokolani. Era um temido chefe 
militar que se opunha ferozmente às hostes VaNguni. Eu já o tinha 
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visto. Era um homem alto e possante, apesar da idade. Tal como eu, 
ele era um mestiço de Makwakwa e VaChopi.  
[...] tinha sido, ainda criança, raptado por Muzila, o pai de 
Ngungunyane. Essa era a prática corrente no Império de Gaza: 
raptavam-se as crianças das famílias notáveis. E assim se obtinha a 
mais rápida das lealdades: a que se impõe pela chantagem.  
[...] cresceu no seio da família real e diz-se que derrotava 
Ngungunyane em todos os jogos e competições. Assim que fugiu da 
corte, passou a liderar uma temível força de resistentes. (COUTO, 
2015, p. 164-165) 

 

No capítulo 21, intitulado Um irmão feito de cinza, é tratado entre outros 

temas do irmão de Imani, Dubula, que foi para a guerra e não retornou, nem seu 

corpo ou qualquer resquício dele foi encontrado para consolo dela. Desapareceu 

como se fosse feito de cinza deixando-a transtornada a sua procura. 

 
Os vencidos extinguiram-se na sombra das suas casas. Voltaram 
todos, menos Dubula. Passaram dois dias sem novidades do meu 
irmão mais velho. Sabia-se que tinha partido para a batalha de 
Madzimuy ni e que se juntara aos regimentos dos agressores. E mais 
nada se sabia. Nos dias seguintes não se falou dessa ausência, mas 
uma nuvem escura pairou sobre a nossa casa. [...] Nessa mesma 
manhã dirigi-me sozinha para a amaldiçoada várzea de Madzimuyni, 
já renomeada como "a planície dos mortos". Ia procurar o meu irmão 
na vaga esperança de que estivesse vivo. (COUTO, 2015, p. 254-
255)  
 

Enquanto procurava o irmão, Imani ia se lembrando do quanto ela e ele eram 

parecidos. Ela dizia que os irmãos eram como se fossem metades, mas no caso de 

Dubula, ele era mais do que a metade dela, ele era ela em outro corpo. O irmão 

considerava que o inimigo maior do povo de Nkokolani eram os portugueses, não 

Ngungunyane. Ele fazia parte da minoria que simpatizava com a presença dos 

Nguni ou VaNguni na região, que para as demais tribos eram considerados 

invasores, soldados de Ngungunyane. 

 

Enquanto caminhava fui pensando: o meu irmão juntara-se à batalha 
na certeza de que conhecia o seu inimigo. Comigo era o inverso: eu 
não sabia a quem odiar. Não tinha por quem morrer. O que quer 
dizer que não sabia a quem amar. E invejei o modo como ele, 
perdido o sentido de viver, encontrara uma razão para morrer.  
Unia-nos, a mim e a Dubula, o medo que os outros nutriam por nós. 
Dele se receava a desobediência total. A mim receavam-me os 
homens e as mulheres. Temiam-me os homens por ser mulher. 
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Temiam-me as mulheres casadas porque era bela e jovem: eu podia 
ser quem elas já foram. As mulheres solteiras invejavam a minha 
pertença ao mundo dos brancos: eu era quem elas nunca poderiam 
ser. (COUTO, 2015, p. 255-256) 

 

Os conceitos de identidade apresentados por Mia Couto, na narrativa, são 

diversos e não têm o mesmo significado para todos, nem mesmo para membros da 

mesma família. Na família de Imani há uma mistura muito variada de identidades e, 

dessa forma, de interesses que representam o próprio país, com diversidades, com 

interesses múltiplos e formas muitas de buscar esses interesses, inclusive o 

território, motivo de disputas internas e externas, de dominação e de resistência, ao 

longo de séculos. A história dessa família é a história do próprio continente, por 

analogia, que busca sua identidade a todo custo sem hesitar em ir para a guerra 

quando entende que "A guerra é uma parteira: das entranhas do mundo faz emergir 

um outro mundo. Não o faz por cólera nem por qualquer sentimento. É a sua 

profissão" (COUTO, 2015, p. 153). Para esses sujeitos, "as guerras nunca 

começam. Quando damos por elas, já havia muito que vinham acontecendo" 

(COUTO, 2015, p.142). Esse era o pensamento constante do tio Musisi e dos irmãos 

de Imani. Cada um do seu jeito, do lado que escolheram lutar, aspiravam pelos 

embates como se só eles pudessem pôr fim aos seus infortúnios. Todos daquela 

região estavam tão habituados com a guerra que a respiravam mesmo quando ela 

estava ausente fisicamente, quando era uma história ou uma possibilidade. 

No caso de Imani, o que ela aspirava, mesmo sem ter clareza, é uma vida 

longe daquele lugar: "Mais grave ainda era a minha alienação: os sonhos de amor 

que tivesse não seriam na nossa língua, nem seriam com a nossa gente" (COUTO, 

2015, p. 48). A duplicidade era muito vista nos habitantes daquela região, fazia-os 

únicos, diferentes de todos os demais povos, pois não viviam num único lugar e num 

tempo que não se repetia, como os outros. "Todos neste mundo vivem num único 

lugar e num irrepetível tempo. Todos, menos nós, os de Nkokolani. Como os 

morcegos da lenda, nós morávamos numa encruzilhada de mundos. Uma invisível e 

insuperável fronteira atravessava a nossa alma" (COUTO, 2015, p. 174). E essa 

fronteira que a narradora descreve é o que os separa dos outros e deles mesmos. 
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Também seu pai escolheu há muito tempo não ser como os de sua tribo em muitos 

aspectos.  

 
— Não sou como esses VaTsongas que acumulam mulheres como 
se fossem cabeças de gado… Além disso, escolhemos ser 
civilizados, não foi? 
— Escolheu você. E por causa da sua escolha os nossos filhos 
desistiram de nós… 
— Ainda temos Imani. 
— Imani vai sair. Aliás, já há muito que ela não está aqui. 
Falava como se não me enxergasse. Acheguei-me e toquei-lhe no 
braço: 
— Estou aqui, mãe. 
— Você já saiu, filha. Você fala connosco em português, dorme com 
a cabeça para o poente. E ainda ontem falou da data do seu 
aniversário.  (COUTO, 2015, p. 48) 

 

As escolhas de Katini são o que o torna civilizado, de acordo com seu 

entendimento, se comparado aos demais homens das tribos vizinhas. Ter somente 

uma esposa é um exemplo disso, haja vista ser muito comum que os casamentos 

naquela região sejam poligâmicos.59 

 A figura dupla que existia tanto em Imani quanto em seus familiares não 

permitia que fossem apenas um, mas vários num único ser. Seu pai tinha em si uma 

duplicidade que não o fazia ser apenas o que os homens da sua aldeia eram, ela 

aspirava algo além das fronteiras daquele espaço. Muitas vezes, ele ansiava sair do 

espaço que era ele mesmo e o álcool e a música eram formas que Katini 

encontrava. 

 
Os VaChopi devem o seu nome à perícia com que manejam o arco e 
a flecha. Excecionalmente o meu pai, Katini Nsambe, cresceu à 
margem dessa tradição, longe da caça e da guerra. A sua paixão, 
para além do álcool, eram a música e as marimbas. Talvez fosse a 
vocação para criar harmonias que o fizesse tão avesso à violência. 
Meu pai era um afinador dessa infinita marimba que é o mundo. 

                                                           
 

59
 Apesar de o Artigo 16 (2) do Código da Família estipular formalmente que o casamento é 

monogâmico, a poligamia continua a ser comum pelo país. A maioria dos casamentos polígamos 
ocorre fora das cidades mas não existem dados exactos. Informação retirada do relatório alternativo 
diante do Comité de Eliminação da discriminação contra as mulheres maio 2007, com o título de: 
Direitos de mulher no Moçambique – Dever de terminar práticas ilegais. Disponível em: 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/mz042008p.pdf. Acesso em: 07 de janeiro de 2018. 
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Todos reconheciam nele o melhor fabricante de timbilas da região. 
Fazia-as como se se fizesse a si mesmo. Não era uma obra, era uma 
gestação. Cada passo dessa longa génese era acompanhado por um 
ritual de rezas e silêncios. Para que outras mãos, tão antigas que 
não se davam a ver, guiassem os seus gestos (COUTO, 2015, p. 
86). 

 

Porém, o tio de Imani, Musisi, não aceitava essa duplicidade nos parentes. 

Ele entendia que todos precisavam ser fiéis aos antepassados, à tradição e, para 

tanto, precisavam manter-se integralmente homogêneos, não cedendo aos outros 

povos, nem se permitindo mesclar por suas características. Em conversa com o pai 

e a mãe de Imani, Musisi declara sua fidelidade à sua gente e não aceita as 

apropriações que seu cunhado e sua irmã fizeram de cultura que não era sua. 

  
− […] Os portugueses se meteram demais na nossa vida. Não sou 
como o seu marido que já não sabe quem é, nem de onde vem.  
− Eu sou muchope de coração. Tal como você, caro cunhado.  
− Não me chame de muchope! Quem inventou esse nome foram os 
invasores. Eu cá sou dos VaLengue, que é nosso nome mais antigo. 
Eu venho do arco e flecha, gosto do peixe e não uso boi para 
cerimónia. (COUTO, 2015, p. 142) 

 

A não aceitação da heterogeneidade e a identidade homogênea que o 

personagem Musisi busca seria em não ceder a cultura do outro, e essa empreitada 

era feita na luta pela terra e na resistência ao que vinha do grupo dominante, como o 

idioma, as roupas e os costumes. A língua, como instrumento ideológico e político, 

também configura um instrumental identitário que precisa ser preservado e sua 

importância é evidenciada por alguns recursos articulados no processo de fortalecer 

a identidade. Entretanto, na escritura miacoutiana, essa língua é usada para 

desconstruir a homogeneidade das subjetividades dos sujeitos e das identidades 

linguísticas. Dessa forma, o escritor se questiona acerca do seu papel num território 

em construção quanto à independência dos indivíduos, pois, "o intelectual aparece 

como o administrador do sentido da vida e da totalidade universal" (AFONSO, 2004, 

p. 120). É como se, "a omnisciência e a polivalência do grito das sociedades 

tradicionais sobrevive(sse)m nos escritores, preocupados em desvelar através da 
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sua escrita no mundo a liberdade e a autonomia dos cidadãos" (AFONSO, 2004, p. 

120, grifo meu). 

Esses eventos levam à percepção de que a singularização de cada 

personagem contribui para a construção de uma identidade coletiva resultante de 

uma cultura híbrida, e que o escritor cumpre uma função significativa ao mostrar 

esses traços culturais na sua escrita. De acordo com Mata (2003), trata-se 

  
de um processo de recriação de desenredos verbais a que se segue 
a incorporação de saberes não apenas lingüísticos mas também de 
vozes tradicionais, do saber gnômico que o autor vai recolhendo e 
assimilando nas margens da nação  para revitalizar a nação que se 
tem manifestado apenas pelo saber da letra.[...] Essa revitalização 
segue pela via de levedação em português de signos multiculturais 
transpostos para a fala narrativa em labirintos idiomáticos como 
forma de resistência ao aniquilamento da memória e da tradição. 
(MATA, 2003. p. 67- 68) 

  

Entendo que as escolhas lexicais e semânticas de Mia Couto inseridas na 

narrativa são ideológicas e têm por intuito a reconstrução da história do povo de 

Nkokolani. Nessa construção literária moçambicana a linguagem é um fator de 

resistência que atua de infinitas formas, fazendo-se instrumento e receptáculo das 

manifestações culturais do país. A língua marca o posicionamento social do escritor 

por meio das personagens imbricadas na narrativa, pois alguns evidenciam seus 

interesses e valores nas escolhas linguísticas que fazem. O uso de determinado 

signo em vez de outro denota elementos da identidade do falante e aponta para o 

fato de a ser um fator identitário por meio do qual é possível  entender 

ideologicamente os indivíduos.  

Olhando por esse viés, percebo a pronúncia do sargento Germano de Melo 

quando diz o nome de Ngungunyane, que sempre o pronuncia Gungunhane, ou 

seja, a forma aportuguesada de dizer o nome do inimigo de Portugal. Nos capítulos 

em que Imani narra, o nome do Imperador de Gaza é grafado e pronunciado por ela 

e os seus de forma correta, — a não ser que a pessoa que fala é alguém que 

desconhece a pronúncia correta, — mas nos capítulos em que o sargento Germano 

escreve cartas para seu superior, a grafia e a pronúncia sempre aparecem de modo 

a dar impressão de ele não se importar com a pronúncia correta, ou não dar valor ao 
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idioma. Enquanto Imani dominava a língua do colonizador, como o próprio Germano 

elogiou, ele não demonstra interesse em aprender adequadamente o idioma dos 

Chopes e diz ora Gungunhane ora Gugunhane sem maiores preocupações com a 

escrita correta. 

As palavras presentes na narrativa são uma mescla do txitxope, língua dos 

Chopes e português, do sargento Germano de Melo. Há também, em alguns 

momentos, a presença do idioma shizulu ou xizulu, grafado na narrativa de ambas 

as formas, que é a língua dos ocupantes, falada por alguns soldados. A mãe de 

Imani, Chikazi Makwakwa, conhece essa língua por ter nascido e passado a infância 

em terras do sul. Chikazi foi uma mabuingela, "esses que caminham à frente para 

limparem o orvalho do capim" (COUTO, 2015, p. 21). Imani e os irmãos eram 

produto dessa mistura de histórias e culturas. Essas e muitas outras palavras, como 

timbissi, palavra zulu para hienas, se entremeiam à escrita miacoutiana e vão 

trazendo para a narrativa seus significados a todo o tempo.  

Há outros momentos em que a narração traz a palavra no idioma Chope e, 

logo em seguida, apresenta seu significado, como em:  "Deram-lhe um nome zulu e 

essa escolha já dizia do seu estranho fascínio pelos invasores VaNguni. Dubula quer 

dizer "disparo de arma"." (COUTO, 2015, p. 49); "era uma Noyi, uma feiticeira" 

(COUTO, 2015, p. 23);  "fabrica-se o moya, a alma" (COUTO, 2015, p. 15); "Esse 

duende — esse txigono, como nós dizemos — assaltava as casas e invadia os 

currais, deixando um rasto de enorme alarido" (COUTO, 2015, p. 248); "Aquele era o 

altar da família, o nosso digandelo" (COUTO, 2015, p. 120). Essa insistência de 

Imani no registro dos signos da língua materna ao narrar transmite ao ato narrativo 

um caráter ideológico, pois reforça a tessitura de um sujeito que considera o valor da 

língua que fala em igualdade com o idioma do colonizador. Ao dar importância ao 

registro e à utilização da sua língua, em vez de descartá-la e assimilar a do 

dominante, a personagem faz uma inversão da realidade, e esse fator caracteriza 

ideologia (FIORIN, 1998, p. 29).  

Esses fenômenos evidenciam um hibridismo linguístico que caracteriza a 

textualidade do escritor moçambicano e essa hibridação ocorre devido a 

maleabilidade da língua, que permite a coexistência da escrita e da oralidade, 
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segundo Leite (2012). A criação de neologismos com o nome do imperador 

Ngungunyane feita pelo sargento na pronúncia aportuguesada do nome se evidencia 

na diferença entre os elementos fonéticos da língua portuguesa e da língua chope. 

Esse hibridismo é uma peculiaridade significativa da literatura africana em língua 

portuguesa, conforme Leite (2003), que se reflete na narrativa tanto pela forma como 

é grafada quanto pelos elementos de mais de uma língua presentes no decorrer da 

história, transportando para o texto literário o retrato de um território em que 

coexistem mais de um idioma, e que a duplicidade acontece nas identidades das 

personagens bem como nas narrativas que comportam outras dentro de si e 

carregam a história de dois mundos na sua tessitura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no estudo dos processos identitários e das identidades 

desterritorializadas das duas personagens protagonistas das obras Mulheres de 

Cinzas e Americanah, respectivamente, Imani e Ifemelu, e das imagens poéticas 

que compõem o perfil e a discursividade dessas personagens no contexto da pós-

colonialidade, conclui-se que, por meio da narratividade e perfil das personagens e 

mais especificamente de suas respostas aos eventos de subalternidade, é possível 

perceber as formas de marginalização sofridas por elas. Essas opressões são 

apresentadas nas narrativas em forma de silenciamento e submissão, ao mesmo 

tempo em que as personagens se impõem ao sistema opressor por meio da 

resistência e subversão enquanto buscam reconstruir suas identidades. 

A escritura apresenta traços de resistência essenciais para a subversão dos 

discursos hegemônicos de modo a trazer à tona padrões conceituais que vão além 

do pertencimento cultural como tradicionalmente imaginado. Por meio da resistência 

das personagens das obras, a escritura dupla que permeia a escrita de Adichie e 

Couto se mostra trazendo uma reconceitualização da cultura incorporada a um 

sentimento de ambivalência, que a desterritorialização gera engendrando culturas 

híbridas. Essa escritura múltipla instrumentaliza a linguagem utilizada pela autora e 

pelo autor, de modo a torná-la ferramenta de poder. 

A experiência das personagens protagonistas de ambas as narrativas traz em 

cena o conceito de outridade posto em prática por eles na narrativa, o qual consiste 

em que o sujeito consiga colocar-se no lugar do outro, de modo a agir com empatia 

em relação a este outro. Assim, há nas personagens adichianas e coutianas, por 

meio da esteticização de valores, a necessidade de ajudar o outro buscando meios 

que propiciem melhorias para as dificuldades desse outro, como um princípio de 

resistência e uma opção política, ética e estética dos autores. 

Adichie e Couto construíram personagens capazes de fugir ao que Spivak 

teoriza em Pode o subalterno falar? com relação a possibilidade ou impossibilidade 

da fala do sujeito colonial, principalmente no que se refere à mulher em que a 

condição de subalternidade é ainda mais colonizante para ela uma vez que ela sofre 
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a violência epistêmica que atinge a mulher subalterna. O posicionamento de Adichie 

e Couto quanto a esse tema torna-os capaz de elevar as personagens da condição 

de subalternidade para a resistência no projeto ficcional. Além disso, percebi que a 

resistência ocorre nos eventos narrados, de forma que os indivíduos que vivem uma 

condição de objetificação pelo colonizador conseguem contradizer esse sistema 

opressor se subjetificando e tomando para si sua independência.  

O estudo dos elementos da tessitura narrativa dá mostras da escrita literária 

como um exercício crítico e criativo consciente de Adichie e Couto. Ambos fazem 

aparecer, na linguagem das personagens, expressões próprias, palavras ou frases 

da língua de tribos nativas, componentes do enredo. Essa linguagem traz uma 

mescla cultural permeada por subjetividades e identidades diversas formadas pelas 

e com as diferenças, indiciando o sujeito nigeriano e moçambicano híbrido, visto que 

os processos de hibridação continuam acontecendo devido a apropriação da cultura 

do outro. Como resultado, os modos de narrar de Adichie e Couto evidenciam 

processos de hibridação em que uma língua, a do negro, do colonizado, se enleia a 

outra, se infiltra na outra passando a ocupar um espaço que é seu. 

O conceito de subjetividade desterritorializada se aplica em Mulheres de 

Cinzas e Americanah por ocorrer nas duas obras esse deslocamento que vai além 

do geográfico, é também um deslocamento do eu, um deslocamento daquele 

indivíduo que emigra para outro país e precisa assumir o modo de vida daquele 

povo. Isso, porém, acontece até certo ponto, pois esse mesmo indivíduo não aceita 

essa unicidade que a cultura do outro lhe impõe e vai em busca de se compor 

enquanto ser singular num movimento de criação que se dá pela descrição espacial 

da desterritorialidade e da reterritorialidade. 

Por esse motivo, além de inúmeros outros tão importantes quanto este, sigo 

entusiasmada neste caminho em que subjetividades se apresentam para compor 

individualidades e coletividades; em que identidades se deslocam, se 

desterritorializam e reterritorializam numa saída do território conhecido, seja ele 

geográfico ou epistêmico, para o cruzamento de fronteiras que limitam essas 

subjetividades e que por isso, ao ser cruzadas pelas personagens, deixam de ser 

fronteiras e expandem essas subjetividades. 
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