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To be human is to live in a world that is filled with significant places:
to be human is to have and to know your place
(RELPH, 1976, p. 01)

RESUMO
Considerando-se as repercussões intrapessoais decorrentes dos processos
migratórios na atualidade, a presente pesquisa tem por objetivo avaliar de que
maneira se operam as relações entre indivíduo e ambiente a partir de uma
investigação direcionada à protagonista Ifemelu do romance Americanah (2014),
escrito por Chimamanda Ngozi Adichie. Tendo em vista essa proposta, buscamos
trabalhar com conceitos que nos auxiliassem a compreender de que modo ocorrem
essas interferências e como elas atingem subjetivamente tais sujeitos. Para tanto,
utilizamo-nos de teorias ligadas à Geografia Humanista, como na diferenciação
desenvolvida pelo geógrafo Yi-Fu Tuan (1983) entre as noções de “espaço” e “lugar”
voltada às experiências individuais, bem como a outras pertencentes ao campo da
Sociologia, com contribuições, principalmente, do teórico Stuart Hall (1990, 1996,
2003, 2019), e, por fim, ao viés topoanalítico elaborado pelo professor Ozíris Borges
Filho (2020) com correlações próprias para a área dos Estudos Literários. Já no que
concerne aos nossos resultados, pudemos verificar que os cenários da obra
efetivamente influenciam a identidade da personagem e que seus reflexos variam de
acordo com as inclinações que ela mesma estabelece em relação aos seus espaços
e lugares particulares. Ainda, averiguamos que esses ambientes da narração
estabelecem convergências significativas tanto para o andamento do enredo quanto
para essas (não) aproximações que Ifemelu consolida em cada um deles.
Finalmente, esperamos reforçar por meio deste trabalho o papel da literatura na
ampliação de nossos entendimentos acerca da realidade, uma vez que através dela
somos capazes de refletir sobre a nossa própria condição humana no mundo.
Palavras-chave:
Identidade.

Americanah.

Chimamanda

Ngozi

Adichie.

Espaço.

Lugar.

ABSTRACT
Considering the intrapersonal repercussions caused by migration processes in
contemporaneity, the present study aims to ascertain in which ways these
relationships between person and environment have been operated in Ifemelu, the
main character of Chimamanda Ngozi Adichie’s novel Americanah (2014). Having
this proposal in mind, we sought to deal with concepts that could assist us to better
understand in what manners these interferences occur and how they subjectively
affect those individuals. In order to achieve that, we resorted to theories related to
Humanistic Geography, such as the differentiation developed by the geographer YiFu Tuan (1983) between the notions of “space” and “place” which are oriented by an
individual perspective of experiences, as well as others on the Sociology field, mainly
with contributions by the expert Stuart Hall (1990, 1996, 2003, 2019), and, finally, by
the topoanalytical point of view elaborated by professor Ozíris Borges Filho (2020)
which has proper correlations to the Literary Studies. In what concerns our results,
we were able to verify that the story’s backgrounds did influence the main character’s
identity and, also, that their constitutions varied accordingly to her particular
inclinations of spaces and places. Moreover, we discovered that these scenarios
established significant convergences among the sequence of events in the plot and
her emotional connection (or not) towards them. At last, by the means of this
research, we aspire to reinforce the potential of literature to amplify the
understanding of our reality since it can help us to think about our own human
condition in this world.
Keywords: Americanah. Chimamanda Ngozi Adichie. Space. Place. Identity.
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1 INTRODUÇÃO
Inspirada pela proposta de análise que realizei durante o meu trabalho de
conclusão de curso na graduação1, vejo a presente pesquisa como um
aprofundamento do interesse particular que possuo pela forma com que a escritora
Chimamanda Ngozi Adichie constrói algumas de suas personagens através dos
deslocamentos em que elas se inscrevem. Se no estudo anterior eu me propus a
comparar esses processos entre as protagonistas dos contos “The Thing Around
Your Neck” (2009) [No Seu Pescoço] e “My Mother, the Crazy African” (2012) [Minha
Mãe, a Africana Louca, tradução nossa], neste me esbanjo com as experiências de
Ifemelu no romance Americanah (2014) para compreender as implicações de seu
trânsito territorial em sua concepção enquanto sujeito.
Apesar de ter conhecido a figura de Adichie em sua famosa palestra
intitulada, em versão traduzida, “O Perigo de Uma Única História” (2009), meu
primeiro contato com a sua literatura, confesso, foi com a escrita da monografia.
Naquele momento eu tive a oportunidade de cursar concomitantemente uma
disciplina direcionada aos estudos africanos que me possibilitou conhecer outras
tantas admiráveis escritoras e escritores que, em geral, não eram – e, às vezes,
ainda não são – contemplados pelos currículos educacionais, pelo cânone ou pelas
tendências literárias. Adentrar nessa produção me proporcionou não apenas uma
efetiva realização do domínio cultural – e inevitavelmente político – dos autores
tradicionalmente estudados em língua inglesa, mas também de suas preponderantes
influências no âmbito artístico; já que com essas “obras alternativas” pude apreciar
diferentes estilos e narrativas que rompem com essa “história única” da literatura
(em língua inglesa).
No que tange às minhas leituras das obras de Adichie, pude verificar uma
ênfase na formação (e afirmação) das identidades de suas personagens, algo que
me levou a querer compreender como a escritora articula tal temática nos cenários
de imigração; onde essas transformações do “eu” estão subjugadas às influências,
quase sempre imperceptíveis, das expectativas socioculturais dos espaços por onde
transitam. Na visão da própria autora, essas mudanças são entendidas como os
_______________
KINDINGER, Bruna A. The Thing Around Your African Identity: A Dinâmica “Espaço-Lugar” na
Construção de Identidade em Dois Contos de Chimamanda Adichie. Monografia de Graduação
(Licenciatura em Letras – Inglês) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019.
1
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efeitos do que “[...] a imigração faz com você, [d]o que abandonar o lar faz com
você, é como incorporar máscaras diferentes2” (ADICHIE, 2014b, não paginado).
Essa dinâmica, por sua vez, torna-se perceptível em Americanah (2014), romance
contemplado como nosso objeto de estudo, no qual acompanhamos as trajetórias de
Ifemelu e Obinze antes, durante e depois de sua saída da Nigéria para os Estados
Unidos e para a Inglaterra, respectivamente. Por meio de suas experiências vemos
de que maneiras o ambiente – em sua ampla composição social, cultural, histórica e
até mesmo geográfica – influencia o modo com que essas protagonistas passam a
agir, pensar e entender tanto o seu entorno quanto a si mesmas. Essa é, pois, uma
das considerações relevantes que a obra nos proporciona: a de como podemos
acabar assumindo irrefletidamente “outras verdades” sobre nós através das sutilezas
ou conveniências com que elas nos são apresentadas e incorporadas. No livro, isso
se torna especialmente nítido quando contrastamos esse processo de assimilação
cultural daquelas personagens que a utilizam como uma estratégia de sobrevivência
social daquelas outras em que a adesão se torna, na verdade, um mecanismo de
ostentação – resultado de uma espécie de neocolonialismo.
Pensar acerca dessas problematizações revela-se significativo no contexto
em que vivemos, visto que com a globalização deparamo-nos cada vez mais com
um constante cruzamento de fronteiras, não apenas de pessoas e produtos, mas
também de conceitos e padrões.

A consequência dessa abundância e,

paradoxalmente, escassez de sentidos encontra-se, segundo Marc Augé em Não
Lugares: Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade (2012), na forma
com que passamos a encarar o tempo, o espaço e o próprio ego – isto é, “[...] os
sistemas de representação nos quais são informadas as categorias da identidade e
da alteridade” (p. 39). Embora essa dinâmica transpareça em diversas personagens
da

obra,

incluindo

Obinze,

o

enfoque

analítico

deste

trabalho

dirige-se

exclusivamente às experiências de Ifemelu. Tal escolha deve-se, primeiramente,
pela própria necessidade de se delimitar o objeto a ser contemplado, assim como,
em segundo lugar, pela expressividade de argumentos narrativos que essa
personagem nos oferece em detrimento das demais. Posto isso, busca-se averiguar
de que maneiras o romance manipula essa performance entre as transformações
_______________
Todas as traduções realizadas pela autora da pesquisa, começando por esta, trarão o original em
nota de rodapé: “[…] what immigration does to you, what leaving home does to you, is that it’s like
having different masks”.
2
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intrapessoais da referida protagonista com os cenários por onde ela circula. Como
suporte teórico para este percurso investigativo apoiamo-nos em postulados de
diversas áreas dos conhecimentos humanos, mas principalmente na abordagem
fenomenológica da Geografia Humanista com Espaço e Lugar: A Perspectiva da
Experiência (1983) de Yi-Fu Tuan e no viés analítico proposto por Ozíris Borges
Filho em Espaço e Literatura: Introdução à Topoanálise (2020). Diante desse
quadro, alguns questionamentos foram elaborados a fim de nortearem esta
pesquisa: como são construídos os espaços literários? Como a personagem
experiencia esses cenários da narração? Quais são os seus “espaços” e “lugares”?
Existe neles alguma implicação para a sua identidade?
Além dessas considerações, objetiva-se aqui contribuir para os estudos de
literatura em língua inglesa com enfoque na literatura nigeriana, bem como ampliar a
fortuna crítica referente à autora contemporânea Chimamanda Ngozi Adichie.
Espero, ainda, poder proporcionar reflexões acerca das relações que os sujeitos
estabelecem com o mundo e dos aprendizados que podemos adquirir ao ler essas
“outras histórias”. Finalmente, antes de esmiuçar a organização deste trabalho, volto
a reforçar o papel significativo da literatura, esta rica produção humana capaz de nos
incitar sentimentos e pensamentos que, sozinhos, talvez não fôssemos capazes de
alcançar. Acredito, tal como Antonio Candido em seu ensaio sobre O Direito à
Literatura (2004), que essa arte é tão necessária quanto quaisquer outros recursos
que componham as bases dos direitos humanos e creio, igualmente, que o seu
potencial artístico possa agregar na captura de nossa essência imaginativa e
humanística ao nos fazer repensar a realidade para além dos contornos ficcionais.
Com relação aos rumos desta pesquisa, começaremos “Conhecendo o
Objeto de Estudo”, capítulo no qual o leitor encontrará informações gerais sobre a
escritora Chimamanda Ngozi Adichie e a história de Americanah (2014). Na
sequência, em “Fortuna Crítica”, serão exploradas as repercussões que a autora tem
causado tanto em sua própria tradição literária nigeriana quanto na produção
acadêmica brasileira e internacional. No quarto capítulo, “Caminhos de Reflexão:
Rumo à Análise Literária”, é onde será construída a análise literária propriamente
dita, a partir dos princípios e objetivos elencados. Por fim, nas “Considerações
Finais” será realizada uma revisão das descobertas trazidas ao longo deste trabalho.
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2 CONHECENDO O OBJETO DE ESTUDO
Buscando contextualizar o objeto de estudo selecionado para esta pesquisa,
serão trazidas a seguir algumas observações referentes tanto à biografia pessoal,
intelectual e autoral da escritora Chimamanda Ngozi Adichie (item 2.1) quanto dos
aspectos mais relevantes em Americanah (item 2.2) para a presente proposta de
análise. Baseado em

tais apontamentos

partiremos

para uma discussão

fundamental acerca dos paralelos que se sobressaem entre as experiências da
própria artista e de sua protagonista Ifemelu (item 2.3), evidenciando nosso
posicionamento no que se refere ao caráter representacional da obra.
2.1 CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE
Apaixonada desde pequena pela arte de contar histórias (ADICHIE, 2008),
Adichie conquistou uma posição de destaque dentro do universo literário
contemporâneo e tornou-se uma das principais representantes da chamada Terceira
Geração de Escritores Nigerianos3. Suas obras carregam não apenas um cuidado
estilístico, mas também expõem temáticas complexas que atingem, ao mesmo
tempo em que ultrapassam, questões inerentemente humanas. Fazem com que
reflitamos sobre quem somos e, concomitantemente, sobre as formas de poder que
regem o nosso mundo. Por meio da escrita, a autora luta contra a propagação
unilateral e irrefletida de narrativas hegemônicas ou, como ela mesma se refere,
contra “o perigo de uma única história” (ADICHIE, 2009, não paginado).
Membro da etnia Igbo, Adichie4 nasceu no dia 15 de setembro de 19775 em
Enugu, na Nigéria, mas passou a maior parte da sua infância na cidade de Nsukka,
um dos principais centros acadêmicos do país e onde se situa a Universidade da
Nigéria. Seus pais, ambos funcionários daquela instituição, desempenharam um
papel promissor nesse meio intelectual, sendo o seu pai, James Nwoye Adichie, o
primeiro professor de Estatística do país e, posteriormente, vice-chanceler adjunto
_______________
Este conceito será abordado de modo mais aprofundado no item 3.1 do capítulo a seguir.
As informações coletadas sobre a biografia da escritora, bem como as suas conquistas acadêmicas
e literárias, foram retiradas de seu site oficial, sendo, por vezes, complementadas, conforme o próprio
domínio reconhece e sugere, com os dados apresentados pelo website desenvolvido por Daria
Tunca, estudioso e admirador da autora. Nos casos de referência à fonte secundária, estes se darão
no formato de nota de rodapé.
5TUNCA,
Daria.
The
Chimamanda
Ngozi
Adichie
Website.
Disponível
em:
http://www.cerep.ulg.ac.be/adichie/cnabio.html. Acesso em: 11 ago. 2021.
3
4
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da universidade, e a sua mãe, Grace Ifeoma, a primeira mulher a trabalhar como
administradora no local6.
Não surpreende, portanto, que houvesse incentivo à filha para que ela se
inserisse no meio acadêmico e, menos ainda, que sua trajetória se iniciasse na
referida instituição. Seguindo o desejo de seus pais, Adichie cursou medicina por
aproximadamente um ano antes de reconhecer que ela “[...] seria uma médica muito
infeliz”7 (ADICHIE, 2008, p. 42, tradução nossa). Em entrevista concedida à Damian
Woetzel, a autora comenta que, apesar do suporte à sua paixão, seus pais não a
encorajavam a seguir profissionalmente por esse caminho. “Era algo como: nossa
filha gosta de escrever, nós compramos esses cadernos para ela e, às vezes,
quando alguma visita aparecia nós dizíamos ‘Olhe, ela escreveu tudo isso em uma
semana, mas ela com certeza será médica’”

8

(ADICHIE, 2014b, não paginado,

tradução nossa). Decidida, porém, a mudar de área, Adichie candidatou-se para
uma bolsa de estudos nos Estados Unidos e, com êxito, mudou-se para o novo país
a fim de iniciar sua jornada no ramo de Comunicação pela Universidade de Drexel9.
Passados dois anos seus estudos foram reencaminhados para a Universidade
Estadual de Connecticut, onde ela graduou-se como bacharel em Comunicação e
Ciência Política (2001). Já formada, Adichie prosseguiu em sua busca por
conhecimento e realizou o seu primeiro mestrado na área de Escrita Criativa pela
Universidade Johns Hopkins de Baltimore (2003), complementando-o, depois, com
outro título de mestre no campo das Artes em Estudos Africanos pela Universidade
de Yale (2008). Durante este período, ela foi ainda bolsista pela Universidade de
Princeton (2005 – 2006)10 e premiada com o MacArthur Fellowship (2008)11, sendo,
mais tarde, contemplada com uma bolsa pela Universidade de Harvard (2011 –
2012)12. Em 2016, reconhecendo todo o seu desempenho intelectual, a Universidade
de Johns Hopkins confere-lhe, com honras, o grau de doutora em Humanidades,
_______________
6TUNCA,

Daria.
The
Chimamanda
Ngozi
Adichie
Website.
Disponível
em:
http://www.cerep.ulg.ac.be/adichie/cnabio.html. Acesso em: 11 ago. 2021.
7 “[...] I realized I would be a very unhappy doctor”.
8 “It was: our daughter writes, we’re buying her these exercise books, sometimes our friends come and
we say to them ‘Look, she wrote this in a week but she’s going to be a doctor, of course”.
9TUNCA,
Daria.
The
Chimamanda
Ngozi
Adichie
Website.
Disponível
em:
http://www.cerep.ulg.ac.be/adichie/cnabio.html. Acesso em: 11 ago. 2021.
10TUNCA,
Daria.
The
Chimamanda
Ngozi
Adichie
Website.
Disponível
em:
http://www.cerep.ulg.ac.be/adichie/cnabio.html. Acesso em: 11 ago. 2021.
11TUNCA,
Daria.
The
Chimamanda
Ngozi
Adichie
Website.
Disponível
em:
http://www.cerep.ulg.ac.be/adichie/cnabio.html. Acesso em: 11 ago. 2021.
12TUNCA,
Daria.
The
Chimamanda
Ngozi
Adichie
Website.
Disponível
em:
http://www.cerep.ulg.ac.be/adichie/cnabio.html. Acesso em: 11 ago. 2021.
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sendo essa demonstração seguida por tantas outras, como pela Faculdade de
Haverford (2017), Universidade de Edinburgh (2017), Faculdade de Amherst (2018)
e Universidade de Friboug (2019), para citar algumas.
Sua dedicação aos estudos, no entanto, não ofuscou seu desempenho no
âmbito literário, o qual também já desde o começo gerou admiração pela qualidade
de seus trabalhos. Em 2002, por exemplo, alguns de seus contos, como “You in
America” [Você na América, tradução nossa] e “That Harmattan Morning” [Aquela
Manhã de Harmatão, tradução nossa], começaram a receber indicações para
diferentes prêmios13. É com o romance Purple Hibiscus [Hibisco Roxo14] (2003), no
entanto, que Adichie efetivamente atrai uma grande repercussão da crítica,
tornando-a vencedora do Commonwealth Writers' Prize na categoria de Melhor
Primeiro Livro (2005). Seus demais romances, Half of a Yellow Sun [Meio Sol
Amarelo15] (2006) e Americanah (2013), também garantem à escritora uma relevante
notoriedade, ajudando-a, assim, a firmar sua imagem no meio literário – o primeiro
deles foi agraciado com o Orange Prize for Fiction (2007) enquanto o segundo
selecionado entre os dez melhores livros de 2013 pelo The New York Times e
ganhador do US National Book Critics Circle Award. Outras obras de grande
influência são a coleção de contos The Thing Around Your Neck [No Seu Pescoço16]
(2009), o livro We Should All Be Feminists [Sejamos Todos Feministas17] (2014) e
Dear Ijeawele, or A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions [Para Educar Crianças
Feministas: Um Manifesto18] (2017). Atualmente, suas publicações mais recentes
são o conto “Zikora” (2020) e o memorando Notes on Grief [Notas sobre o Luto19]
(2021), no qual a autora escreve sobre os seus sentimentos ao enfrentar o luto pela
morte de seu pai.

_______________
13TUNCA,

Daria.
The
Chimamanda
Ngozi
Adichie
Website.
Disponível
em:
http://www.cerep.ulg.ac.be/adichie/cnabio.html. Acesso em: 11 ago. 2021.
14 ADICHIE, Chimamanda N. Hibisco roxo. Tradução de Julia Romeu. São Paulo: Companhia das
Letras, 2011.
15 ADICHIE, Chimamanda N. Meio sol amarelo. Tradução de Beth Vieira. São Paulo: Companhia das
Letras, 2017.
16 ADICHIE, Chimamanda N. No seu pescoço. Tradução de Julia Romeu. São Paulo: Companhia
das Letras, 20174.
17 ADICHIE, Chimamanda N. Sejamos todos feministas. Tradução de Christina Baum. São Paulo:
Companhia das Letras, 2015.
18 ADICHIE, Chimamanda N. Para educar crianças feministas: um manifesto. Tradução de
Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
19 ADICHIE, Chimamanda N. Notas sobre o luto. Tradução de Fernanda Abreu. São Paulo:
Companhia das Letras, 2021.
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Adjacente à sua presença significativa no campo acadêmico e na arte de
contação de histórias, Adichie desempenha ainda um notável papel ativista,
principalmente no que diz respeito às questões de raça e gênero. Dentre as suas
falas mais famosas, com mais de sete milhões de visualizações cada uma, estão
“The Danger of a Single Story” [O Perigo de uma Única História] (2009) e “We
Should All be Feminists” [Todos Nós Deveríamos Ser Feministas] (2013), ambas
divulgadas pela plataforma Ted Talks no Youtube. Na primeira delas a autora alerta
sobre as consequências de se silenciar as múltiplas versões de uma mesma história.
Para ela, a hegemonia de certas narrativas não apenas estimula a propagação de
perspectivas unilaterais e perigosamente deturpadas, mas também inibem aos
sujeitos conhecer “outras verdades” que poderiam auxiliá-los a construir criticamente
diferentes assimilações quanto a um determinado objeto. “E o problema com
estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles
fazem um[a] história tornar-se a única história” (ADICHIE, 2009, não paginado).
Dessa forma, dá-se margem à criação de pré-conceitos que, por falta de
alternativas, são incorporados irrefletidamente como absolutos. A consequência
disso, nas palavras da escritora, “[...] é essa: ela rouba das pessoas sua dignidade”
(ADICHIE, loco citado). Na segunda conferência, Adichie relata como as suas
experiências a tornaram em uma “feminista africana feliz” (ADICHIE, 2013, não
paginado) e como o feminismo tem se mostrado um movimento importante para que
todos possamos evoluir enquanto seres socioculturais. Ela sugere até mesmo uma
revisão do termo “feminista”, de modo que este pudesse melhor abarcar todos
aqueles que não se conformam com as relações de gênero atuais e que buscam
corrigir esse desequilíbrio através de suas ações.
Recentemente tivemos a oportunidade aqui no Brasil de conhecer um pouco
mais Adichie através da entrevista realizada pelo programa Roda Viva, da TV
Cultura20. Coordenado pela jornalista Vera Magalhães, o encontro obteve a
participação de figuras influentes como a da redatora-chefe Adriana Ferreira Silva,
da autora e professora-pesquisadora Carla Akotirene, da jornalista Carol Pires e,
ainda, da filósofa e escritora Djamila Ribeiro. Nesse debate estiveram em pauta
diversos assuntos, partindo desde a publicação do último livro da artista e do seu
_______________
ADICHIE, Chimamanda N. Roda Viva | Chimamanda Ngozi Adichie | 14/06/2021. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=pxe92zWOotE&t=2046s&abchannel=RodaViva. Acesso em: 14
jun. 2021.
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luto, agora, também pela morte da mãe, até sua perspectiva sobre as ações
mundiais no enfrentamento à pandemia em 2021. A discussão principal, no entanto,
esteve voltada sobretudo aos seus entendimentos quanto à relevância do feminismo
e de como as suas experiências e visões de mundo refletem-se em suas obras.
Diante de tais indagações, a escritora comentou que embora possua uma
perspectiva feminista sobre a realidade, suas histórias buscam abarcar a diversidade
de comportamentos, concepções e crenças que efetivamente comportam a
humanidade.
[…] minha abordagem da narrativa é que eu não conto histórias a partir da
ideologia. Eu sou feminista, vejo o mundo através de lentes muito
feministas, mas não significa que todas as minhas histórias precisam ter
personagens feministas porque [...] nem todos no mundo são feministas, e
histórias precisam ser honestas, acho. [...] o problema de começar a
escrever ficção com uma ideologia em mente, ou até ler ficção
ideologicamente, é que você esquece o quanto os seres humanos são
bagunçados. Nós não somos organizados, não cabemos todos em
bolsinhos. (ADICHIE, 2021, não paginado).

Não obstante, conforme veremos adiante21, muitas das leituras que se
fazem das produções de Adichie reverberam em alguma medida esse seu viés
ideológico. Uma das possíveis razões que isso ocorra deve-se, justamente, à
tamanha representatividade que a artista possui no meio midiático, intelectual e
literário; seus posicionamentos a levaram, por exemplo, a ser classificada pela TIME
Magazine em 2015 como uma das cem pessoas mais influentes do mundo daquele
ano, sendo que, apenas dois anos mais tarde, a Fortune Magazine viria a destacá-la
como uma das cinquenta maiores figuras de liderança no mundo. Hoje, Adichie
permanece atuando de forma ativa nessas diferentes esferas, dividindo o seu tempo
entre a Nigéria e os Estados Unidos22.
2.2 AMERICANAH
Mais do que uma história de amor, Americanah (2014) narra as experiências
de quem precisa ressignificar o seu mundo para poder descobrir genuinamente o
_______________
Mais especificamente no capítulo sobre a FORTUNA CRÍTICA onde serão indicados o Estado da
Arte (item 3.2) e as características que compõem a chamada Terceira Geração de Escritores
Nigerianos (item 3.3) na qual a autora se insere.
22TUNCA,
Daria.
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http://www.cerep.ulg.ac.be/adichie/cnabio.html. Acesso em: 11 ago. 2021.
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seu lugar nele. Dividido em sete partes, o romance inicia apresentando-nos suas
protagonistas, Ifemelu e Obinze, em um dos momentos mais decisivos do enredo: o
retorno de Ifemelu à sua terra-natal. Após anos morando nos Estados Unidos, a
personagem decide abandonar o seu blog promissor e seu relacionamento com
Blaine para voltar à Nigéria na expectativa de resgatar um passado onde ela
pudesse se sentir novamente acolhida. Suas esperanças também recaem na
possibilidade de encontrar seu ex-namorado – e verdadeiro amor – Obinze, com
quem ela acabou rompendo laços pelas dificuldades que veio a enfrentar no exterior.
É nessa súbita mudança de rumo que ambos se deparam como uma oportunidade
para refletir acerca de suas trajetórias e prioridades na vida.
Escrita em terceira pessoa, a narrativa intercala cada uma de suas partes
entre Ifemelu e Obinze, dando-nos assim um paralelo entre os sentimentos de um e
de outro23. Por meio de flashbacks que acontecem predominantemente pela
perspectiva de Ifemelu, descobrimos que o casal se conheceu quando ainda eram
adolescentes durante uma festa na casa de um de seus colegas do ensino médio. A
conexão emocional imediata entre eles revela-se também significativa e, com isso,
vemos o desenvolvimento de uma relação com interesses e sentimentos
mutuamente compartilhados. Esse compromisso de estarem lado a lado torna-se
especialmente notório quando um contratempo relacionado à condição médica da
mãe de Obinze acaba impedindo-o de sair de Nsukka, e Ifemelu, sem hesitar,
dispõe-se a permanecer na cidade para que ambos cursassem o ensino superior na
mesma instituição local. Entretanto, em meio às dificuldades que o país vinha
enfrentando e pelas constantes paralizações nas universidades, Ifemelu é
incentivada até mesmo por Obinze a tentar obter um visto estudantil para os Estados
Unidos, onde ela poderia morar com sua tia e dar continuidade aos seus estudos.
Diferente de muitos, Ifemelu consegue essa liberação logo na sua primeira tentativa,
o que resulta em uma nova etapa tanto para a sua vida quanto para o seu
relacionamento.
Ao mudar-se para o apartamento de tia Uju no novo país, a protagonista
depara-se com uma “América” diferente daquela esperada. Seus estranhamentos
não se restringem às comidas ou ao clima – o qual ela acreditava, de forma
_______________
Apesar desta pesquisa se debruçar exclusivamente na protagonista Ifemelu compreendemos que
se faz necessário, nesse momento, proporcionar ao leitor uma contextualização mais abrangente
quanto ao referido objeto de estudo. Desse modo, seu sentido não será perdido quando
selecionarmos nosso foco narrativo posteriormente durante a análise.
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estereotipada, ser sempre muito frio –, mas envolvem também uma quebra de
expectativas pelo grotesco de alguns acontecimentos. Próximo ao início das aulas,
Ifemelu desloca-se para a Filadélfia e, nesse novo cenário, grandes dificuldades
começam a surgir. A começar pelo desespero por emprego que a induz a se
submeter não apenas a transformações em sua aparência e comportamento, mas a
situações humilhantes para conseguir sustentar-se naquele país. É nessa
remodelação forçada de sua identidade que verificamos como a personagem
gradualmente distancia-se não apenas de quem ela era, mas também de sua terranatal e de Obinze.
Esse quadro começa a ser alterado somente quando Ifemelu passa a
alcançar uma certa estabilidade financeira e emocional que a proporcionam uma
conscientização tanto de si quanto do seu entorno (social, cultural e espacial).
Mesmo sendo ainda incapaz de encarar seu passado, verificamos nessa “nova
Ifemelu” um apurado senso crítico que a impele a resgatar traços de sua identidade
original e a construir um ambiente de diálogo misturado à denúncia – especialmente
no que tange às questões de raça – em formato de blog; o qual se tornará,
futuramente, em sua principal fonte de renda.
Enquanto isso, Obinze, que sempre fora fascinado pela cultura norteamericana, não consegue, para a sua frustração, o visto para os Estados Unidos.
Sua única chance de mudar-se para o exterior parte da iniciativa de sua mãe em
classificá-lo como um assistente de pesquisa, de forma que, mesmo a contragosto,
ele se muda para a Inglaterra. Assim como Ifemelu, ele encontra dificuldades para
se estabelecer no novo país e, sendo o seu prazo de permanência ainda menor,
recorre a estratégias desesperadas para lá se manter. Sem sucesso, Obinze é
deportado para a Nigéria e, novamente em casa, começa a reconstruir sua vida
tentando ignorar seus sentimentos pela ex-namorada.
Quando a narrativa atinge novamente os acontecimentos presentes vemos
que ambas as protagonistas se encontram em prosperidade: Ifemelu como uma
mulher independente, confiante e autônoma nos Estados Unidos e Obinze como pai
de família e um grande homem de negócios. Contudo, podemos observar também
que, apesar das conquistas, eles se sentem de alguma forma incompletos24. No
caso dela, é essa “angústia inexplicável” que faz com que ela passe a enxergar na
_______________
Especificamente no que se refere à Ifemelu constatamos que essa sensação de deslocamento
atinge diversas esferas, tais como a identitária, espacial, amorosa, entre outras.
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Nigéria um centro de valor para o qual deseja retornar. A volta dessa personagem,
porém, leva ambos a refletirem sobre suas próprias histórias e a reconsiderarem
suas motivações atuais. Se para Obinze esse acontecimento liberta-o das amarras
traçadas pelas expectativas sociais quanto ao seu casamento, para Ifemelu esse
vem a ser um novo processo de descoberta introspectiva. O regresso ao lar do
passado torna-se, ao final, um convite para novos começos.
2.3 CHIMAMANDA E IFEMELU: UM PARALELO
Tendo em vista os elementos mencionados acerca da biografia de Adichie e
das vivências de sua protagonista Ifemelu é possível que venhamos a estabelecer
alguns paralelos entre as duas. A começar pelo fato de ambas serem mulheres,
negras, nigerianas que se mudam para os Estados Unidos quando ainda jovens a
fim de estudar nesse novo país, tornam-se escritoras – cada uma a seu estilo – e,
eventualmente, retornam para o lugar de origem. Essas similaridades, a autora
confessa em suas entrevistas, possuem efetivamente algum grau de correlação com
as suas experiências pessoais, sendo que elas também se manifestam em outros
processos menos explícitos, como em descobrir sua identidade negra e suas
implicações

no

contexto

norte-americano

(ADICHIE,

2014d),

em

encarar

estereótipos por conta de seu sotaque e em reconhecer os processos de
americanização tanto em si mesma (ADICHIE, 2014b) quanto em figuras como as do
salão de beleza (ADICHIE, 2014b, 2014c), e, por fim, em deparar-se, ao retornar,
com uma terra-natal diferente daquela que idealizara em sua memória (ADICHIE,
2014d).
Tais paridades não resultam, porém, no entendimento da obra como uma
“autoficção”. Termo bastante controverso, esse “pseudogênero”25 normalmente
prevê uma inserção escancarada da figura autoral dentro da trama. Para Vincent
Colonna em “Tipologia da Autoficção” (2014), no entanto, essa intrusão pessoal do
escritor pode se dar em diferentes níveis e de acordo com as propostas narrativas
de cada história, não necessariamente competindo a um relato de experiências
reais. Trata-se, no seu entendimento, de uma “noção plástica da autoficção”
(COLONNA, 2014, p. 46) na qual, em contrapartida ao romance autobiográfico, o
_______________
“Vários teóricos concordam em pensar, ao contrário, que a autoficção não é um gênero”
(JEANNELLE, 2014, p. 141).
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autor possui maior autonomia quanto ao grau de veracidade e de ficcionalidade da
sua composição. Apesar da protagonista de Adichie apresentar traços que poderiam
aproximá-la, à primeira vista, de, nos termos de Colonna (2014), uma “autoficção
biográfica” – isto é, da fabulação de eventos reais vivenciados pela autora –, ela não
se comporta, de modo geral, nessa abordagem. É certo que temos “[...] a revelação
do nome próprio” (COLONNA, 2014, p. 47) quando Ifemelu passa-se por Ngozi
Okonkwo e uma espécie de “mentir-verdadeiro” (ibidem, p. 44) que a própria autora
admite manipular, mas apenas porque essa se trata de uma característica inerente à
ficção: “[...] em certa medida eu sou uma mentirosa talentosa, mas isso todos os
escritores de ficção o são. [...] [T]rata-se de uma forma de mentir que não deixa de
estar presa à verdade”26 (ADICHIE, 2014b, não paginado, tradução nossa). Em
nenhum momento temos – e talvez essa seja a característica mais importante – a
hesitação que Jean-Louis Jeannelle em “A Quantas Anda a Reflexão sobre a
Autoficção?” (2014) promulga como uma qualidade essencial da autoficção.
Segundo ele, “[...] o gênero só existe na medida em que produz no leitor (qualquer
que seja o estado dos conhecimentos prévios sobre o autor dos quais ele dispõe)
certa hesitação – hesitação quanto ao estatuto das informações fornecidas e quanto
à natureza do texto apresentado” (JEANNELLE, 2014, p. 150-151). Nesse sentido, a
obra nem nos oferece todas essas informações necessárias, nem busca
estabelecer, como seria usual, uma perspectiva em primeira pessoa na tentativa de
convencer ao leitor quanto aos fatos narrados; além disso, o romance compartilha o
protagonismo de Ifemelu com Obinze, o que retira dele essa especificidade
correlacional entre autora e narrativa.
Reavaliar esse papel da ficção em Americanah torna-se relevante para
lembrarmo-nos de que “[n]ada no romance é tão óbvio e ao mesmo tempo tão
invisível quanto o fato de ser ficção” (GALLAGHER, 2009, p. 113). Essa suspeita –
ou hesitação – que temos às vezes quanto àquilo que lemos pode até possuir uma
fundamentação comparativa carregada pela ideia de explicação literária, mas que de
modo algum substitui o caráter de criação ficcional desses objetos. Entendemos aqui
que por mais verossímil que possa parecer a evocação de aspectos do mundo
extraliterário, o romance permanece sendo um extrato de produção artística. Isso
porque o princípio que rege o realismo de uma narrativa inexoravelmente atravessa
_______________
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“[...] in some ways I’m a bit of and accomplished liar but that’s what all fiction writers are”.
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algum grau de modificação e, por conseguinte, não passa de uma “verdade” que,
além de subjetiva, é adequada – também no sentido de ser moldada – às
requisições estéticas e de coerência lógica pertencentes a ela mesma. “Na medida
em que quiser ser igual à realidade,” afirma Antonio Candido (2014, p. 67), “o
romance será um fracasso; a necessidade de selecionar afasta dela e leva o
romancista a criar um mundo próprio, acima e além da ilusão de fidelidade”.
Nessa dinâmica que separa aquilo que é ficcional daquilo que não o é,
Anatol Rosenfeld em “Literatura e Personagem” (2014) nos apresenta três
problemáticas que sustentam a diferenciação entre esses elementos. A primeira
delas, referente ao plano ontológico, diz respeito à solicitação do “preenchimento
concretizador” (ROSENFELD, 2014, p. 17). Nesse plano, reconhece-se que todos os
gêneros textuais restringem seus referenciais onticamente autônomos às limitações
da linguagem, mas, diante de uma obra de arte literária, o leitor é levado por meio de
estratégias narrativas a criar suposições imaginárias complementares a esse objeto;
algo que seria inadequado, por exemplo, à escrita científica. A segunda problemática
verifica-se no plano lógico, no qual a intensificação da verossimilhança pela
estrutura linguística denuncia a sua composição artística. É “[g]raças ao vigor dos
detalhes, à ‘veracidade’ de dados insignificantes, à coerência interna, à lógica das
motivações, à causalidade dos eventos etc. [...]” (ibidem, p. 20) que nos defrontamos
com essa suposta legitimidade por detrás das palavras. Consequentemente, a
noção de “verdade” para textos ficcionais se altera, deslocando-se da tradicional
distinção dicotômica de mentira, como explica Candido (2014), à de incoerência
narrativa que se deve aos arranjos inverossímeis ou não plausíveis à lógica interna
da história. Por último, no plano epistemológico, é a própria personagem quem
releva seu valor ficcional. Além, mais uma vez, da linguagem desempenhar
esteticamente a natureza imaginativa das ações representadas – “Numa obra
histórica pode constar que Napoleão acreditava poder conquistar a Rússia; mas não
que, naquele momento, cogitava desta possibilidade” (ROSENFELD, 2014, p. 24) –,
o recurso de focalização acaba igualmente por transformá-las em uma instância
narratológica.
Nessas configurações, vê-se, pois, que o romance Americanah (2014)
efetivamente garante-se enquanto uma obra ficcional. Ele não apenas convida o
leitor a criar novos significados a partir das situações, descrições e “lacunas do não
dito” pela narrativa, como também assume sua verossimilhança através do estético
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pela linguagem – “[...] trata-se de uma forma de mentir que não deixa de estar presa
à verdade”27 (ADICHIE, 2014b, não paginado, tradução nossa) –, possuindo, ainda,
como bem nos demonstra Eliza Araújo em sua dissertação “Trançando Histórias,
Tecendo Trajetórias: A Consciência Diaspórica em Americanah, de Chimamanda
Adichie” (2017), o uso de recursos literários como o da “focalização” para a
construção de sua trama. Consequentemente, sendo esse um produto ficcional,
independe para o seu valor literário ser ou não uma autoficção. Mesmo que Ifemelu
assuma sentimentos e experiências da autora, a personagem adquire autonomia a
partir do momento em que ela se torna o “ponto zero de orientação” (ROSENFELD,
2014, p. 26). Como pontua Terry Eagleton em seu livro Como Ler Literatura (2020),
assumir esses seres ficcionais como sujeitos reais equivale a desconsiderar o apelo
artístico e a ‘literariedade’ da obra.
Isso não quer dizer, porém, que não possamos nos emocionar com essas
personagens ou que devamos simplesmente desconsiderar as inspirações em
vivências reais de seus artistas. O que se discute aqui é que apesar dessas formas
de nos relacionarmos com um romance, não podemos esquecer que este se trata de
uma projeção, de uma representação na qual articulam-se artisticamente os meios e
os fins. É por isso que Catherine Gallagher (2009) nos diz que a ficção é
paradoxalmente um “óbvio invisível” aos nossos olhos enquanto leitor, pois ao
mesmo tempo em que estamos evidentemente diante de uma composição literária,
deixamo-nos

adentrar

em

seu

mundo

imaginário

e,

por

sua

possível

verossimilhança, acabamos tendendo a querer transpô-la diretamente ao real.
Ademais, conforme Candido (2014), esse sentimento de realismo no romance não
se dá, ironicamente, por uma adesão ao real – embora também o seja em certa
medida –, mas pela ampla aproximação com que as personagens nos permitem
observar suas histórias. Uma vez que são prescritas pela estética da linguagem,
elas nos parecem mais compreensíveis e completas justamente porque são de fácil
explicação. As personagens, por assim dizer, seriam uma interpretação particular do
leitor acerca de elementos já fragmentados pela perspectiva de quem os escreve
(ROSENFELD, 2014). Mesmo no caso dos narradores a voz do autor distancia-se
deles na medida em que eles pertencem à uma articulação de obediência lógica e
estética no processo de criação artística. Assim sendo, tanto as personagens quanto
_______________
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“[…] it’s a kind of lying that is caged in truth”.
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os próprios narradores são “[...] representações dos seres que movimentam a
narrativa por meio de suas ações e/ou estados" (FRANCO JUNIOR, 2012, p. 38).
Por outras palavras, pode-se copiar no romance um ser vivo e, assim,
aproveitar integralmente a sua realidade? Não, em sentido absoluto.
Primeiro, porque é impossível, como vimos, captar a totalidade do modo de
ser duma pessoa, ou sequer conhecê-la; segundo, porque neste caso se
dispensaria a criação artística; terceiro, porque, mesmo se fosse possível,
uma cópia dessas não permitirá aquele conhecimento específico, diferente
e mais completo, que é a razão de ser, a justificativa e o encanto da ficção.
(CANDIDO, 2014, p. 65).

Conclui-se, portanto, que as semelhanças entre criador-criatura no caso
analisado nem incorporam o entendimento de “autoficção”, visto que as experiências
de Adichie servem meramente como inspiração para a construção da personagem
Ifemelu – “[e]u não estou no livro, é a personagem28” (ADICHIE, 2014d, não
paginado) – e não causam ou aparentam querer causar qualquer espécie de
hesitação no leitor, nem deixariam, por conta disso, de serem compreendidas como
esquematizações artísticas de um objeto ficcional. Quanto a isso, Aristóteles já nos
dizia em seu famoso ensaio sobre a “Poética” (2014) que não é por imitar ações
verossímeis que o autor é menos criador do conteúdo do que de sua própria
formulação enunciativa. Irremediavelmente a escrita ficcional, mesmo quando tenta
passar-se por um retrato da realidade, tal como ambicionavam as obras do realismo,
está fadada a ser um ato de “mentir-verdadeiro”. Com isso, queremos evidenciar ao
leitor que o nosso entendimento sobre a obra, apesar das eventuais similaridades
entre Adichie e Ifemelu, não se volta à categoria de autoficção e, menos ainda, de
autobiografia. Consideramos esses paralelos como meros entrecruzamentos
inspiracionais com a realidade da escritora que, apesar da verossimilhança, não
substituem o caráter representacional e, sobretudo, ficcional do romance.

_______________
28

"I'm not in the book, it's the character".
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3 FORTUNA CRÍTICA
Ainda oferecendo uma contextualização acerca de nosso objeto de estudo,
partiremos a seguir para uma investigação referente à recepção de Adichie na
esfera da crítica literária. Começaremos verificando qual a relação da autora com a
chamada Terceira Geração de Escritores Nigerianos (item 3.1) – às vezes tomada
genericamente por “de africanos”. Na sequência, elencaremos alguns trabalhos
tanto do âmbito nacional quanto internacional para compor o nosso Estado da Arte
(item 3.2), sendo que, ao final, encerraremos esses percursos introdutórios com uma
discussão a respeito dos dados apresentados ao longo desse capítulo (item 3.3).
3.1 TERCEIRA GERAÇÃO DE ESCRITORES NIGERIANOS
Enquanto sujeitos somos determinados tanto pelo local quanto pela época
em que estamos inseridos. Esse arranjo de experiências humanas, de acordo com
Tanure Ojaide em seu livro Indigeneity, Globalization, and African Literature (2015),
é invariavelmente acompanhado por aspectos culturais, que também são moldáveis
e avançam pela linha espaço-temporal. A construção dessas particularidades
históricas, no entanto, mesmo não sendo tão facilmente distinguíveis em sua ampla
complexidade, promovem a possibilidade de criar categorizações que, por sua vez,
nos permitem comparar os avanços entre diferentes gerações. No âmbito artístico,
por exemplo, esses sistemas geralmente são determinados ou pela periodização
histórica ou pela marcação temática, por vezes, ideológica, de cada tradição
(ADESANMI; DUNTON, 2005). Para compreendermos onde a figura de Adichie se
encontra nesse panorama precisaremos, antes, recuperar alguns dos eventos que a
antecedem.
A Nigéria, terra-natal da escritora, assim como tantos outros países
africanos, esteve por muito tempo sob o domínio europeu. Com o enfraquecimento
dessa potência durante a Segunda Guerra Mundial, as colônias africanas puderam
finalmente enfrentar esse regime de subordinação e lutar por sua independência.
Para o governo nigeriano essa conquista de autonomia em relação ao império
britânico somente veio a ser alcançada em 1960, quando deu-se início à chamada
fase “pós-colonial” – ou, como sugerem Bill Ashcroft et al em Post Colonial Studies:
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The Key Concepts, de pós-independência29 (2007). A repercussão desse marco
histórico tornou-se nítida nos mais diferentes âmbitos: político, econômico, cultural,
social, entre outros; sendo que na literatura, ela se traduzirá, anos mais tarde, na
chamada Terceira Geração de Escritores Africanos (ADESANMI; DUNTON, 2005).
Destaca-se aqui os “anos mais tarde” porque as produções construídas a partir
desse cenário de pós-independência apareceriam somente quando aqueles
indivíduos nascidos após a década de 1960 começassem a publicar suas obras,
como no caso de Adichie30.
Segundo Adesanmi e Dunton em seu artigo “Nigeria's Third Generation
Writing: Historiography and Preliminary Theoretical Considerations” (2005), a
primeira década dessa geração, entre 1985 e 1995, foi indiscutivelmente marcada
pela poesia. Contudo, conforme perceberam os estudiosos, a escrita poética foi
gradualmente cedendo lugar à prosa literária, já que essa parecia garantir aos
artistas uma maior visibilidade no cenário internacional. A repercussão de alguns
desses autores – incluindo Adichie – no exterior passou a ser tamanha que a própria
crítica literária nigeriana buscou quase que imediatamente a posicioná-los dentro do
cânone literário (ADESANMI; DUNTON, 2005). O resultado disso, em contrapartida,
tem sido o deslocamento de muitos nigerianos aspirantes a escritores para países
como Estados Unidos e Inglaterra em busca de suporte para a publicação de suas
obras e visibilidade. Essa nova diáspora africana, de acordo com Maximillan Feldner
em seu livro Narrating the New African Diaspora: 21st Century Nigerian Literature in
Context (2019), apenas diferencia-se das demais, em termos comparativos, por
oportunizar a possibilidade de retorno à terra-natal31.
_______________
Embora os teóricos percebam que, atualmente, seja atribuído um sentido mais amplo ao termo
“pós-colonial”, eles defendem a ideia de que esse não deva ser utilizado no lugar de conceitos como
“anticolonial” ou “pós-independência”. A justificativa deve-se às próprias implicações do prefixo “pós”
que denotaria o fim da subordinação da colônia à metrópole. Todavia, considerando-se que persistem
(e provavelmente sempre irão persistir) os efeitos dessa dominação, seria incongruente julgar que o
ato de independência por si só anularia esse caráter colonial – uma consequência que tem levado
esses e tantos outros pesquisadores a reconhecer uma espécie de “neocolonialismo”.
30 Além dela, podemos nomear também Helon Habila, Chris Abani, Ike Ogunine, Chika Unigwe, Okey
Ndibe, Segun Afolabi (FELDNER, 2019), Sefi Atta e Vonani Bila (OJAIDE, 2015). Para citar exemplos
também das gerações passadas, nigerianos ou não, destacamos figuras como Sembene Ousmane,
Chinua Achebe, Christofer Okigbo, Wole Soyinka, Kofi Awoonor, Ngugi wa Thiongo e Ama Ata Aidoo
para a primeira geração e Niyi Osundare, Jack Mapanje, Nurudin Farar, Isidore Okpewho, Festus
Iyayi, Femi Osofisan, Frank Chipasula, Mandla Langa e Tanure Ojaide para a segunda (OJAIDE,
2015).
31 Isso é o que acontece com Adichie que, conforme mencionado no final da seção sobre a autora
(item 2.1), encontra-se constantemente em um movimento pendular entre a Nigéria e, no seu caso,
os Estados Unidos.
29
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Nessa conjectura, é natural que essas novas configurações sejam, em
alguma medida, exercidas sobre a concepção artística dessa Terceira Geração.
Enquanto as tradições passadas, em especial a primeira, estiveram preocupadas
“[...] com uma afirmação cultural e construção identitária associadas ao espírito
nacionalista emergente em vários países africanos [...]” 32 (FELDNER, 2019, p. 19,
tradução nossa), essa última ocupa-se dos eventos decorrentes do período de pósindependência. Assim,
[a] primeira implicação teórica óbvia é a de que estamos lidando
essencialmente com textos nascidos dentro de um regime escópico voltado
ao pós-colonial e pós-moderno, numa sequência lógica onde questões de
subjetividade e agência não são apenas determinadas massivamente por
uma política de identidade localizada em um quadro multicultural e
transnacional, mas por tropos formados pelo sentimento de ser Outro
[Otherness] e pela ideia de subalternidade que estão sendo redesenhadas a
partir dos questionamentos acerca das totalidades de outrora, tais como a
história, a nação, o gênero, e suas respectivas simbologias 33. (ADESANMI;
DUNTON, 2005, p. 15, tradução nossa).

De modo geral, portanto, as reflexões que estão sendo colocadas na
literatura dessa Terceira Geração caracterizam-se por um viés anticolonial que
emite, ao mesmo tempo, problematizações acerca da hibridização cultural e
manutenção identitária. Outros elementos que estão sendo igualmente realçados,
para citar alguns, são: as relações entre os processos migratórios e a globalização,
a articulação entre o público e o privado – especialmente no que tange à
sexualidade e gênero –, considerações políticas e ambientais (OJAIDE, 2015),
sentimento de (não) pertencimento, crise de identidade, bem como cultural
(ASHCROFT et al, 2004), direitos humanos, manifestações de repúdio aos regimes
totalitários e demonstrações da degradação nas relações sociais (ADESANMI;
DUNTON, 2005).
Apesar dessas temáticas mostrarem-se pertinentes por dialogarem com
vertentes pós-modernistas globalizantes, teóricos como Bill Ashcroft et al (2004) e
Tanure Ojaide (2015) alertam para os perigos dessas aproximações, uma vez que o
_______________
“[...] with cultural assertion and identity building associated with the emergent nationalisms in the
various African countries […]”
33 “The first obvious theoretical implication is that we are dealing essentially with texts born into the
scopic regime of the postcolonial and the postmodern, an order of knowledge in which questions of
subjecthood and agency are not only massively overdetermined by the politics of identity in a
multicultural and transnational frame but in which the tropes of Otherness and subalternity are being
remapped by questioning erstwhile totalities such as history, nation, gender, and their representative
symbologies”.
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“mundo” ao qual as potências dominantes se referem se resume, na verdade, às
suas próprias fronteiras. Esse descuido, por conseguinte, pode reforçar as
influências desse neocolonialismo onde o subordinado inconscientemente reproduz
uma mímica colonial que promulga “[...] o desejo de um Outro reformado,
reconhecível [...]” (BHABHA, 2013, p. 146). Uma parcela desse processo já pode ser
percebida nos efeitos dessa nova diáspora em que os escritores, além de
precisarem se deslocar para o exterior para conseguirem reconhecimento
internacional, têm suas produções genericamente rotuladas como “literatura
africana”. Isso não apenas tem promovido um apagamento cultural e identitário de
cada um dos povos africanos como também os “[...] obrigam a cumprir com certas
expectativas, como as de abordar questões de marginalidade, diferenças culturais,
mobilidade e engajamento político”34 (FELDNER, 2019, p. 13, tradução nossa). Esse
comportamento, por sua vez, apenas reforça aquela “história única” já construída
sobre a África e não dilui as relações de alteridade. Logo, o apelo desses estudiosos
reside na recuperação das diferentes formas de poder: política, econômica, cultural
e até mesmo histórica – em ambos os sentidos.
Adichie,

enquanto

intelectual

e

membro

dessa

Terceira

Geração,

compreende o seu papel frente a esse mercado literário global, bem como dentro de
sua própria tradição literária nigeriana. Mesmo estando susceptível a todas essas
formas de (o)pressões (identitária, discursiva, artística, entre outras), ela demonstra
consciência e cuidado na elaboração de suas narrativas ao não perpetuar os
estereótipos que são frequentemente construídos sobre a sua terra-natal. Em seu
ensaio “African ‘Authenticity’ and the Biagran Experience” (2008), Adichie denuncia a
insensatez de quem acredita que para uma obra ser considerada legitimamente
africana ela deva obedecer a esses padrões discursivos comumentemente
projetados sobre o continente africano. Em suas palavras (p. 48, tradução nossa),
“[i]nsistir na existência de algo que seja autenticamente africano é menosprezar a
experiência africana”35.
No item a seguir investigaremos como as obras de Adichie têm sido
analisadas ao longo do tempo em diferentes partes do mundo.

_______________
“[...] being obliged to meet certain requirements, such as marginality, cultural difference, mobility,
and political engagement”.
35 “To insist that there is one thing that is authentically African is to diminish the African experience”.
34
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3.2 ESTADO DA ARTE
Em uma rápida pesquisa na internet é possível encontrar diversos estudos
sobre temas e obras variados de Chimamanda Ngozi Adichie. A relevância da
escritora no âmbito literário, conforme demonstrado, tem sido contemplada desde
praticamente o início de sua carreira e exponencialmente alavancada com o passar
dos anos. No que concerne especificamente ao seu romance Americanah, veremos
no decorrer dessa seção como a academia tem trabalhado com esse objeto e quais
as contribuições que foram atingidas a partir dele. Para construir tal panorama
consideraremos como ponto de partida o ano em que a referida obra passou a
ocupar as prateleiras das livrarias brasileiras, uma vez que daremos aqui prioridade
para aqueles trabalhos que, assim como este, compõem o quadro de pesquisas
nacionais. Ressalta-se, ainda, que a intenção não é se aprofundar nesses estudos e,
menos ainda, de apresentá-los de forma exaustiva – embora reconheça-se o risco –,
mas apontá-los como componentes para o nosso estado da arte.
Apesar do lançamento de Americanah no Brasil ter ocorrido em agosto de
2014, quando a sua primeira tradução, desenvolvida por Julia Romeu, foi oferecida
pela Companhia das Letras, a primeira pesquisa brasileira que conseguimos
encontrar veio somente no ano seguinte e é com ela que daremos início a esse
nosso exame. O artigo “A Mulher Negra em Americanah: Níveis de Subalternidade
nos EUA do século XXI” (2015), com autoria de Luana Caetano Thibes e Isaías
Franscisco de Carvalho, analisa por um viés representacional de que modo a obra
conversa com a realidade de mulheres negras na sociedade estadunidense. Ao
compreenderem que além do próprio gênero, as questões raciais também interferem
no modo como esses sujeitos são tratados, os pesquisadores estabelecem uma
escala de inferioridade por meio das personagens femininas, percebendo que
algumas delas, em razão da cor, estão em uma posição de subalternidade mais
prejudicial do que outras. Gideon Uzoma Umezurike em sua dissertação defendida
na Nigéria, “The Quest for Authenticity in Americanah and on Black Sisters’ Street”
(2015), alega através de uma perspectiva existencialista que as personagens – não
necessariamente femininas – dessas histórias atravessam um processo de
autoconsciência ao longo da narrativa. O pesquisador examina se há, segundo a
vertente escolhida para o estudo, o elemento de autenticidade nessas figuras.
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Para o ano seguinte, 2016, escolhemos como exemplo o artigo “As Faces de
Ifemelu em Americanah (2013), de Chimamanda Ngozi Adichie” (2016) de Rafael
Francisco Neves de Souza e Leoné Astride Barzotto. Nele os pesquisadores
investigam o romance sob um olhar ‘pós-colonial’, examinando quais são os
possíveis impactos na identidade da protagonista pelo fato de ela habitar espaços de
uma nação neoimperial. Considerando o motivo pelo qual Ifemelu muda-se para os
Estados Unidos, os autores levantam ainda o argumento de que essa transição se
trata, mesmo que individualmente, de um movimento diaspórico e, com isso,
salientam o desejo de retorno à terra-natal. De outro lado, a dissertação “Of Maps,
Margins and Storylines: Sociologically Imagining Chimamanda Ngozi Adichie's ‘The
Thing Around Your Neck’ and ‘Americanah’” (2016) elaborada por Omolara Abiona
nos Estados Unidos aponta diretamente a narrativa como uma representação da
diáspora nigeriana. Embasado principalmente pela Sociologia e pela Literatura
Comparada, seu estudo posiciona essas duas narrativas de Adichie como
demonstrações do movimento migratório contemporâneo de mulheres nigerianas. A
autora perpassa por um caminho histórico, além do literário, no qual se depara com
traços de hibridismo cultural e marginalização dentro desses contextos.
Adiante temos o trabalho de conclusão de mestrado de Eliza de Souza Silva
Araújo intitulado “Trançando Histórias, Tecendo Trajetórias: A Consciência
Diaspórica em Americanah, de Chimamanda Adichie” (2017). Nessa pesquisa, a
temática da diáspora também se faz presente, porém, desta vez, à luz dos Estudos
Culturais e de Gênero. Em sua investigação, a estudiosa elenca elementos sobre a
construção

de

identidade,

sensação

de

pertencimento,

autopercepção,

estrangeirismo, entre outros. Sua conclusão é a de que os ambientes pelo qual se
deslocam Ifemelu e Obinze de alguma forma refletem suas subjetividades e, por
isso, essas experiências estão configuradas na relação com o eu. Já fora do Brasil,
temos nesse mesmo período a tese de doutorado desenvolvida na Itália pela
pesquisadora Valentina Scarsini. Em “Americanah or Various Observations About
Gender, Sexuality and Migration” (2017), Scarsini segue uma abordagem voltada
mais especificamente para as questões de gênero e sexualidade. Na pesquisa, ela
compara de que modo as personagens reagem aos estereótipos acerca desses
elementos, somando-os ao racismo e estrangeirismo. Nessa pesquisa, as
personagens em si não reproduzem esses comportamentos, mas, ao contrário,
possuem o papel de questioná-los ao longo da narrativa.
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Os trabalhos do ano seguinte são “Deslocamentos Identitários nas
Narrativas As Mulheres de Cinzas e Americanah” (2018), de Cleonice Alves LopesFlois, e “Immigration and Racial Identity in Chimamanda Ngozi Adichie’s
Americanah” (2018), de Hanane Bentayeb e Meriem Ladjal. Enquanto o primeiro
esteve voltado para uma perspectiva mais feminista sobre a obra, o segundo
aprofundou-se na questão racial. Entretanto, Lopes-Flois também enxergou nas
referidas histórias um desafio à noção tradicional de pertencimento cultural e
demonstra em sua escrita como o processo de hibridização cultural torna esse
sentimento ambivalente. No estudo das pesquisadoras da Argélia, por sua vez, é
somada à temática principal um diálogo com elementos sobre imigração, perda,
solidão e identidade.
Entrando em 2019 temos a pesquisa, desenvolvida no Brasil, de Ícaro Luiz
Rodrigues de Melo. Em sua dissertação, “Transnational Identities: Migration,
Misrepresentation, and Identity in Chimamanda N. Adichie's Americanah and
Philippe Wamba's Kinship” (2019), metodologicamente embasada pela Literatura
Comparada, destacamos temas como sentimento de pertencimento, relações
interpessoais, diáspora e transnacionalismo. Seu objetivo geral com o trabalho, no
entanto, está na investigação de como são afetadas as identidades dessas
personagens após vivenciarem um movimento migratório no cenário atual. Apesar
das pressões sociais e psicológicas, o autor revela que ambas as figuras
conseguem superar essas transformações não intencionais a partir do momento em
que criam consciência sobre elas. Nos Estados Unidos, o trabalho de mestrado de
Julie Oosterink, “Arriving at Your Own Door”: Transnational Identity Formation in
Chimamanda Ngozi Adichie’s Americanah” (2019), parte de uma perspectiva
semelhante, mas utiliza-se do espaço-tempo da história para comprovar esse
processo de autoconhecimento por parte de Ifemelu.
Entre os trabalhos mais recentes envolvendo o romance Americanah,
elegemos a dissertação “A Mulher, a Negra e a Estrangeira em Americanah, de
Chimamanda Ngozi Adichie: Representações Pós-coloniais de Gênero, Raça e
Nacionalidade no Mundo Contemporâneo” (2020) de Marília Carolina de Moraes
Florindo, no qual a autora verifica quais são os elementos que denotam o caráter de
alteridade na protagonista do romance. Para tanto, Florindo utiliza-se de teorias póscoloniais e feministas, mas prevê outras marcações na obra como as questões de
gênero, raça e a diaspórica como integrantes da discussão. Outro estudo atual é “A
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Questão Identitária na Personagem Ifemelu em Americanah: Um Estudo sobre o
Cidadão em Trânsito Cultural” (2020) de Ana Maria Cassiano Morato. Nele, a
pesquisadora direciona sua investigação às nuances na identidade da personagem,
especialmente no âmbito racial, através de suas experiências nos Estados Unidos.
As noções de deslocalização e pertencimento também se sobressaem em seu
estudo, visto que eles interferem no entendimento de Ifemelu sobre si mesma. Ainda
no âmbito nacional, tivemos a contribuição de Dayane Evellin de Souza Francisco
com Being Black: Race, Hair Politics, Love and Diasporic Identities in Americanah
(2020). Em sua tese, Francisco parte de uma perspectiva interseccional para apurar
quais os efeitos da “colonialidade” nas personagens do romance através, por
exemplo, das chamadas “políticas de cabelo” e das próprias questões românticas
entre as protagonistas. No exterior temos o artigo “The Search for Identity in African
Novels: A Study of Chimamanda Adichie’s Americanah and Odili Ujubuonu’s Pride of
the Spider Clan” (2020), com autoria de Sylvanus C. Onyeachulam. Seu texto
defende que ambas as personagens sofreram uma crise de identidade e, para
justificar tal afirmação, utiliza-se de uma perspectiva freudiana onde se vê na
idealização do passado e no desejo de retorno ao lar os efeitos da nostalgia.
Finalmente, encerramos esse nosso panorama com as últimas pesquisas
lançadas sobre o romance no ano de 2021. A primeira delas é o trabalho de
conclusão do mestrado de Natacha Iria Pereira Lopes intitulado “Investigando as
Construções Identitárias em Contextos Diaspóricos: Uma Análise do Romance
Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie” (2021). Sua proposta reside na
discussão de como os deslocamentos, o hibridismo cultural e a globalização atuam
na identidade da protagonista, sendo que a pesquisadora caminha ao longo de sua
análise entre temáticas como a da diáspora, raça, classe, gênero e relações de
poder. Nesse mesmo ano, no Nepal, foi publicado o artigo “The Cultural Negotiation
of Immigrants in Adichie's Americanah” (2021) de Nagendra Bhahadur Bhandari. A
ambivalência entre ser e pertencer à Nigéria ou ao país para o qual se dirigiram é o
aspecto que fundamenta o referido estudo. Pela hipótese do autor, existe uma
tensão que aproxima ao mesmo tempo em que repele essas personagens desses
locais. A consequência, conforme aludido ao final, é a de que esses sujeitos acabam
sofrendo com uma hibridização cultural porque ao imergir nesta nova cultura eles
não necessariamente abandonam a anterior.
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3.3 AMERICANAH: PRODUTO DA TERCEIRA GERAÇÃO?
Nas seções anteriores demonstramos como os sujeitos, em especial aqueles
da esfera pública, invariavelmente estão circunscritos no espaço-temporal-cultural a
que pertencem. Apontamos que no âmbito artístico tais atributos qualificam essas
figuras dentro de certas tradições que são geralmente determinadas pela
periodização histórica ou correlação temática – quando não ideológica. No caso de
Adichie, vimos que o contexto de pós-independência no qual ela nasceu
naturalmente a posiciona na chamada Terceira Geração, ao menos no que diz
respeito à periodização. Como avalia Heather Hewet, porém, “[…] uma investigação
minuciosa nos trabalhos dela sugere que Adichie, assim como alguns colegas, está
diretamente engajada com o cânone literário nigeriano e, mais ainda, em se fazer
parte dele”36 (2005, p. 78, tradução nossa). Nesse sentido, buscamos agora
compreender se o romance Americanah em específico se relaciona (ou não) com os
atributos dessa sua geração, sendo que, para tal, embasaremos esse nosso exame
nas temáticas e estudos apresentados ao longo deste capítulo a fim de delimitar
nosso rumo investigativo.
Começamos, pois, pela relação entre os processos migratórios e o atual
cenário de globalização (OJAIDE, 2015). De modo geral as pesquisas apontam essa
conexão como um fator determinante dentro de Americanah, sendo que para muitas
delas, como em Souza e Barzotto (2016), Abiona (2016), Araújo (2017), Melo
(2019), Florindo (2020), Francisco (2020) e Lopes (2021), esse deslocamento é
tratado no formato diaspórico. Uma das possíveis razões para isso é a de que,
conforme explica Feldner (2019), hoje esse fenômeno é encarado como a saída de
diferentes grupos dos locais com os quais se identificavam originalmente, não se
restringindo mais, portanto, à dispersão do povo judaico. Com isso, notamos que a
movimentação das personagens é tida por esses estudiosos como um rompimento
até certo ponto forçado com a terra-natal. Forçado porque o afastamento não é
impulsionado pelo desejo de mudança ou, simplesmente, pela oportunidade em si,
mas pela busca quase que necessária de melhores condições de vida no exterior.
Isso nos leva a outra temática importante para essa literatura ‘pós-colonial’,
que é, conforme Ashcroft et al em The Empire Writes Back: Theory And Practice in
_______________
36 “[...] a close examination of her work suggests that Adichie, like her peers, is directly engaged with
the Nigerian literary canon and is furthermore making a case for her inclusion in it.”
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Post-Colonial Literatures (2004), a crise de identidade e cultural. A maioria dos
trabalhos apontados em nosso “Estado da Arte” faz algum tipo de menção a essa
desconstrução dos sujeitos. Nos estudos de Bentayeb e Ladjal (2018), Melo (2019),
Oosterink (2019), Morato (2020) e Onyeachulam (2020), por exemplo, o
descentramento no âmbito identitário das personagens é discutido exatamente nos
termos colocados pelos teóricos, ou seja, enquanto uma crise de autopercepção. O
abalo no âmbito cultural, por sua vez, também é contemplado em pesquisas como
as de Abiona (2016), Lopes-Flois (2018), Lopes (2021) e Bhandari (2021),
principalmente através da noção de hibridização cultural. O que se percebe nesses
trabalhos é que a subjetividade dos objetos de análise está, ainda que em níveis
variados, interligada tanto com a experiência de imigração propriamente dita quanto
com o ambiente no qual passam a se inserir. O encontro com esse tema demonstra
que Americanah também reverbera traços da pós-modernidade, já que, para Stuart
Hall em A Identidade Cultural na Pós-Modernidade (2019, p. 52), “[a]s culturas
híbridas constituem um dos diversos tipos de identidade distintivamente novos
produzidos na era da modernidade tardia”. Ou seja, o romance não apenas é um
“[...] produto das novas diásporas criadas pelas migrações pós-coloniais” (HALL,
loco citado), mas uma provocação que desestimula, conforme demonstrado pelas
pesquisas, aquela concepção tradicional do indivíduo como intransigente. Por
conseguinte, a obra abarca o pressuposto relativista que comporta a atual corrente
da pós-modernidade.
Nessa linha de raciocínio sobre os processos de identificação deparamo-nos
igualmente com o sentimento de (não) pertencimento. Para Ashcroft et al (2004)
essa é uma relação marcante nas literaturas pós-coloniais, uma vez que é nela que
se estabelece a dinâmica afetiva entre o “ser” e o “estar”. De certo modo todas as
pesquisas tangenciam esse aspecto quando abordam ou sobre a identidade das
personagens ou sobre as suas assimilações culturais ou sobre o processo de
migração ou, até mesmo, sobre suas configurações de autenticidade, como no caso
de Umezurike (2015). Segundo os teóricos, esses elementos são “[...] característicos
em todas as literaturas pós-coloniais em língua inglesa”37 (ASHCROFT, 2004, p. 09,
tradução nossa) e apontam para a tensão existente – e muitas vezes
desconsideradas em nossas apressadas leituras de mundo – dessas experiências.
_______________
37

“[...] are a feature common to all post-colonial literatures in english [assim no original]”.
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Todavia, a dialética entre sujeito e ambiente torna-se especialmente nítida nos
trabalhos de Araújo (2017), Lopes-Flois (2018), Melo (2019), Morato (2020) e
Bhandari (2021), demonstrando como esse tema se faz substancial em Americanah.
Cabe a ressalva nesse momento de que o trabalho em tela também parte dessa
perspectiva e, ao vislumbrar a performance desses elementos um sobre o outro,
propõe-se a investigar como se transformam os “espaços” e “lugares” de acordo com
a percepção de Ifemelu sobre si mesma. De todo modo, o que nos chama a atenção
sobre

esse

sentimento

de

pertencimento,

em

especial

pelas

pesquisas

apresentadas, é a representação desse duplo deslocamento, espacial e, sobretudo,
subjetivo.
Prosseguindo na perspectiva sobre identidade e pós-modernidade, outro
elemento relevante que se faz presente em alguns dos estudos indicados é a
articulação entre público e privado, especialmente no que tange à sexualidade e ao
gênero (OJAIDE, 2015). Em Thibes e Carvalho (2015), Araújo (2017), Scarcini
(2017), Lopes-Flois (2018) e Florindo (2020), por exemplo, o olhar sobre essas
questões é traduzido enquanto uma vertente norteadora para as suas considerações
literárias. Seja pelo caráter notoriamente ativista de Adichie, seja puramente pela
proposta de análise, muitos desses estudos adotam teorias feministas como suporte
argumentativo para as observações que fazem sobre o objeto. Essas combinações
denotam como têm sido construídas as tendências contemporâneas da literatura
africana e, conforme atesta Ojaide (2015), muito se deve à disseminação do
feminismo pela globalização e à presença cada vez mais significativa de mulheres
nesse cenário de escrita criativa. No caso de Americanah tanto é a sua autora uma
dessas figuras femininas, literárias e conscientes sobre os seus direitos na
sociedade, quanto a própria obra expressa, conforme demonstram as pesquisas
citadas, uma preocupação na abordagem desses papéis de gênero.
Diante das considerações apresentadas até aqui é inevitável que a política
exerça para mais ou para menos uma forma de manifestação nesse cenário. Ojaide
(2015) no segundo capítulo de seu livro, intitulado “Contemporary Africa and the
Politics in Literature” [África Contemporânea e as Políticas na Literatura, tradução
nossa], descreve diversos temas – incluindo aqueles seus que citamos
anteriormente – que demonstram como a literatura africana atual engaja-se
artisticamente no debate de problemáticas como corrupção, conflitos étnicos, meio
ambiente, globalização, mudanças socioculturais, entre outros. Pelo que foi
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discutido, vimos como tanto a obra quanto as leituras que se fazem dela
contemplam essa articulação do objeto artístico com o contexto social, histórico e
cultural em que ela se encontra. Nessa perspectiva, trazemos rapidamente para a
discussão o sistema que Jacques Rancière denomina como a “partilha do sensível”
em seu livro A Partilha do Sensível: Estética e Política (2005). Para o autor e nesse
conceito, as artes são entendidas como “maneiras de fazer” invariavelmente
correspondentes às nossas “maneiras de ser” que, em conjunto, transformam-se em
“formas de visibilidade”, ou seja, em expressão estética-política. No que se refere ao
romance de Adichie vemos, tanto pela própria narrativa quanto pelas pesquisas
mencionadas, que além do cuidado estilístico, a autora utiliza-se desse espaço
literário para promover reflexões acerca de assuntos globais e locais. Essa
afirmativa pode ser mais facilmente compreendida quando observamos alguns dos
tópicos revelados nos estudos de Souza e Barzotto (2016), Abiona (2016) e Lopes
(2021). No primeiro deles percebemos um olhar anticolonial sobre a obra quando os
autores enfatizam, por exemplo, a relação da personagem com uma nação
neoimperial; no segundo, temos como destaque a situação de marginalidade das
personagens em foco; no terceiro, além da própria globalização, a pesquisadora
aborda as relações de poder e classe atuantes na narrativa. Como se não
bastassem essas temáticas, a questão da raça também assume um importante
compromisso em Americanah e tem servido como objeto de análise em Thibes e
Carvalho (2015), Scarsini (2017), Betayeb e Ladjal (2018), Morato (2020) e Lopes
(2021).
Por fim, com exceção dos regimes totalitários, as demais temáticas trazidas
por Adesanmi e Dunton (2005) que se evidenciam na Terceira Geração, sendo elas
os direitos humanos e a degradação das relações sociais, também perpassam as
pesquisas sobre o romance. Quanto ao primeiro, podemos citar o estudo de Scarsini
(2017) que ao trabalhar com os estereótipos de cada gênero ecoa as associações
dessa e de outras obras de Adichie ao seu alerta quanto aos perigos de se propagar
uma única narrativa como verdadeira. Logo, tanto pelo exemplo referido quanto
pelas outras temáticas (colonialismo, globalização, raça, identidade, cultura, entre
outras) expostas ao longo deste texto, vemos que, de modo geral, as pesquisas
sobre Americanah transpõem esses traços políticos da obra em, na verdade,
indagações sobre os direitos humanos. Por conseguinte, o distanciamento desse
ideal social subverte-se na degradação das relações pessoais que nas análises
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sobre o romance denotam condições como a de subalternidade, marginalização e
hierarquias de poder, perceptíveis em, respectivamente, Thibes e Carvalho (2015),
Abiona (2016) e Lopes (2021).
Afora a relação das pesquisas apresentadas com as propostas temáticas e
ideológicas previstas para a Terceira Geração, um dos aspectos referentes a esses
estudos propriamente ditos que nos desperta o olhar é a recorrência da Literatura
Comparada como abordagem metodológica. Embora se compreenda que o escopo
selecionado para o “Estado da Arte” deste estudo retrate uma quantidade ínfima das
produções envolvendo essa obra, ainda assim é interessante perceber que um terço
desses trabalhos colocam ao lado da obra de Adichie – quando não outra produção
dela mesma, como em Abiona (2016) – escritos de outros autores que também
estão (in)diretamente relacionados ao contexto africano. Com exceção de Phillipie
Wamba, escritor afro-americano trazido por Melo (2019), as demais figuras como as
de Chika Unigue em Umezurike (2015), Mia Couto em Lopes-Flois (2018) e Odili
Ujubuonu em Onyeachulam (2020) são produções de escritores africanos, sendo a
primeira e o último da mesma nacionalidade de Adichie. O que se nota é uma
sintonia não apenas na noção de sujeito e identidade nas análises sobre
Americanah e nas demais produções de sua geração, mas também nos diálogos
que se constroem com essa obra.
Pelo que foi demonstrado até o momento, verificamos que o romance em
pauta não se trata de um “produto da Terceira Geração”, mas do “fruto” de uma
expressão artística que se comporta dentro da tendência contemporânea da
literatura nigeriana. Seus significados não se restringem ao contexto (social,
histórico, cultural) de onde provém seus elementos, mas estendem-se à diversidade
de interpretações que os leitores são capazes de verificar na sua composição –
afinal, “[...] mais do que conter significados, a obra os produz” (EAGLETON, 2020, p.
149). Ademais, a composição artística de Americanah manifesta elementos próprios,
provenientes de algumas das experiências da autora, o que evoca uma
particularidade para a sua obra que ultrapassa o entendimento dela enquanto um
mero ‘produto’. Vale lembrar que “[e]la [a narrativa] não está interessada em
transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela
mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim imprime
na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso”
(BENJAMIN, 2012, p. 205).
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4 CAMINHOS DE REFLEXÃO: RUMO À ANÁLISE LITERÁRIA
Observando-se os percursos que nos guiaram até esse momento,
passaremos agora a efetivamente adentrar nos caminhos que nos dirigem rumo à
análise literária. Lembramos que nosso objetivo se encontra na avaliação, a partir de
uma perspectiva transdisciplinar, de como são formados os espaços da narração em
Americanah (2014) e de como eles atuam na formação de identidade da
protagonista Ifemelu. Havendo, diante disso, a necessidade de se estabelecer
alguns conceitos essenciais para a nossa discussão, iniciaremos essa nova
trajetória explicando ao leitor quais as noções de “espaço” que serão empregadas a
partir daqui.
4.1 ENTENDENDO OS DIFERENTES ESPAÇOS
Apesar de “espaço” ser um termo recorrente e até mesmo maleável em seu
uso cotidiano, sua definição teórica possui um grau de especificidade que varia de
acordo com as necessidades de cada uma das diversas áreas dos conhecimentos
humanos. Na geografia, por exemplo, o termo “espaço” pode representar o conjunto
de sistemas de objetos (materialidade) e ações (práticas sociais) no qual a história
se desenrola (SANTOS, 2006), sendo que para a física, conforme postulava Albert
Einstein, ele pode ser percebido enquanto uma quarta dimensão do tempo que,
ainda hoje, se encontra em constante expansão (BRANDÃO, 2013). Esse contraste,
porém, não significa que o olhar acerca desse objeto não possa permear por
diferentes caminhos, mas que, ao contrário disso, podemos pensá-lo através desse
conjunto de possibilidades. Para o âmbito literário, isso se torna especialmente
importante quando refletimos acerca desse caráter transdisciplinar tomando como
prerrogativa o fato de que “[...] a literatura nada mais é que a investigação do
homem e suas relações com o mundo” (BORGES FILHO, 2020, p. 07).
Aproveitamos dessa oportunidade teórica-dialógica para determinar nos itens a
seguir (4.1.1 e 4.1.2) quais os entendidos de “espaços” que empregaremos em
nossa análise de Americanah (2014).
4.1.1 Espaço Literário: Uma Proposta de (Topo)Análise
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Em seu livro Teorias do Espaço Literário (2013), Luis Alberto Brandão
introduz sua discussão com algumas indagações quanto à definição de “espaço
literário”. Para ele, a expressão pode se revelar ambígua e designar tanto a
delimitação de um espaço da literatura quanto aquele que se percebe na literatura;
havendo a possibilidade, ainda, de se tratar de um espaço do plano real que, devido
às suas qualidades, poderia notoriamente tornar-se literário. Conforme o
pesquisador, o sentido pretendido para tal se releva unicamente na abordagem
moldada pelo contexto, sem que haja, dessa maneira, uma contraposição ideológica
que favoreça um entendimento sobre os demais. Apesar disso, adiantamo-nos a
determinar, mediante as configurações em que se instala a referida pesquisa, o
“espaço literário” aqui como aquele reservado ao plano físico do enredo. Ou seja,
[...] como conjunto de referências discursivas, em determinado texto
ficcional e estético, a locais, movimentos, objetos, corpos e superfícies,
percebidos pelas personagens ou pelo narrador (de maneira efetiva ou
imaginária) em seus elementos constitutivos (composição, grandeza,
extensão, massa, textura, cor, contorno, peso, consistência), e às múltiplas
relações que essas referências estabelecem entre si. (SOETHE, 2007, p.
223)

Sendo que,
[e]sse conjunto constitui o entorno da ação e das vivências das
personagens no texto e surge sob a visão mediadora de um ou mais
sujeitos perceptivos no interior da obra, que o apreendem (ou imaginam) e
que elaboram verbalmente o resultado da percepção (própria ou alheia, seja
com recursos objetivos e descritivos, seja com formulações criativas,
metafóricas e associativas). (SOETHE, 2007, p. 223 - 224).

A partir dessas delimitações tangenciamos propositalmente a utilização dos
“espaços literários” à uma perspectiva topoanalítica na qual acrescentamos a
relevância “da ação e das vivências das personagens” para a compreensão do valor
artístico (literário) e científico (antropológico) do romance em questão. Tal
perspectiva, que será referida adiante como “Teoria da Recepção”, nos permite
investigar o espaço por um viés que não se restrinja ao estético, sem que, no
entanto, se retire dele a sua relevância.
Essa preocupação conceitual sobre o espaço literário, entretanto, nem
sempre esteve disponível aos estudos desse campo. De acordo com o panorama
apresentado por Brandão (2013) verifica-se que mesmo com a transição do
estruturalismo para o pós-estruturalismo, o espaço permaneceu relegado, em
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geral38, à mera função de “plano de fundo”, servindo apenas como suporte para as
ações das personagens e não possuindo quaisquer correlações com a realidade.
Com o advento dos estudos culturais essa visão torna-se ultrapassada, uma vez
que, aliados à exponencial valorização das identidades e do resgate ao conceito
mimético39, esses estudiosos passam a empregar na literatura uma reflexão
simbólica sobre o mundo (BRANDÃO, 2013). Nessa nova corrente de pensamento,
porém, as análises tendiam à uma “Sociologia da Literatura” (BRANDÃO, 2005), o
que fez com que, por vezes, elas se distanciassem da ‘literariedade’ das obras.
Assim, em contrapartida a essa polarização entre “romântico-idealista” e “realistapositivista”, a Teoria da Recepção, que tem como marco a palestra proferida por
Hans Robert Hauss em 1967, volta o seu objetivo à “estética da recepção”, ou seja,
àqueles aspectos que prevalecem no imaginário do leitor mediante o próprio ato de
leitura (BRANDÃO, 2013). Isso significa que os elementos literários, incluindo o
próprio espaço, passam a ser observados enquanto agentes capazes de produzir
um processo de comunicação e significação que varia conforme o contexto histórico,
cultural, e, principalmente, individual. Eles passam a ser, dessa maneira, tão reais
quanto o próprio referencial de sua exterioridade ou das experiências do leitorreceptor.
Propõe-se, assim, que se pense a literatura segundo uma perspectiva
antropológica ampla, ou seja, como produto humano e simultaneamente
definidor do humano. Trata-se, pois, não de adotar a mirada da antropologia
como disciplina constituída (mesmo que não se descartem diálogos com
vertentes das antropologias cultural, filosófica, social, estrutural, gerativa,
histórica), mas de conceber uma antropologia literária [...]. Desse modo,
deixa de possuir relevância a discussão sobre a ênfase na forma ou no
conteúdo, significante ou significado, materialidade ou mimese, já que a
literatura é entendida como operação que converte a plasticidade humana
em texto. (BRANDÃO, 2013, p. 34).

_______________
Uma ressalva, por exemplo, sabrecai na figura do filósofo Mikhail Bakhtin que, apesar de inserido
na vanguarda dos formalistas russos, reiterava através de um viés sociológico como, na obra literária,
a “[...] exterioridade – que internamente é carente de sentido e externamente é voltada a um
conhecimento factual – é pensada e fundamentada no plano estético pelo poeta que a torna
artisticamente significante” (BAKHTIN, 1997, p. 65). Nota-se com esse argumento que existe por
parte dele um reconhecimento do valor artístico na transposição, mesmo que essa seja “pensada e
fundamentada no plano estético”, daquele “conhecimento factual” que constitui a formação do espaço
literário.
39 A discussão envolvendo esse caráter representacional das produções artísticas remete, para trazer
o exemplo mais famoso, à Aristóteles com as suas considerações sobre a Poética (2014). O filósofo
promove reflexões acerca da correlação entre a natureza da imitação e os objetos artísticos, sendo
que, para ele, todos somos imitadores natos e, invariavelmente, estamos sempre dispostos a imitar
ações. As produções artísticas, não obstante, também são representações dessas ações, mas
diferem entre si conforme os seus “meios”, “objetos” e “maneiras”.
38
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Para a análise de Americanah (2014) alinhamo-nos a esse entendimento.
Isso significa dizer que assumimos o objeto de estudo como uma produção artística
que, mesmo sendo somente uma representação, dialoga em alguns sentidos com a
realidade e que, por essa razão, somos capazes de julgá-lo tanto esteticamente
quanto por sua “humanidade literária”. Isso posto, prosseguimos com nossa
exploração acerca dos espaços literários tendo, agora, mais enfaticamente em vista
uma perspectiva topoanalítica sobre esses elementos.
Em Espaço e Literatura: Introdução à Topoanálise (2020), Ozíris Borges
Filho nos apresenta algumas das funções que os espaços podem assumir dentro
desse viés investigativo. A primeira delas é a de “[c]aracterizar as personagens,
situando-as no contexto sócioeconômico e psicológico em que vivem” (p. 26); nesse
contexto, o espaço serve como uma introdução à personagem, amparando o leitor
sobre o seu universo material e psicológico, além de promover uma possível brecha
na antecipação de suas ações. A segunda função, por sua vez, permite “[i]nfluenciar
as personagens e também sofrer suas ações” (p. 28); com isto, tanto o espaço é
capaz de moldar a personagem e a forma com que ela age sobre seu mundo quanto
se torna um reflexo dessas mesmas influências. A terceira colocada refere-se
simplesmente ao papel de “[p]ropiciar a ação” (p. 30); nesse caso, retoma-se a
característica mais passiva do espaço, no qual ele serve apenas como um “cenário”
que propicia os acontecimentos do enredo. Assim como na anterior, a quarta função
está em meramente “[s]ituar a personagem geograficamente” (p. 30), sem que haja
uma dinâmica mais complexa entre o espaço, a personagem e as suas ações
correspondentes. Já na quinta, ela pode “[r]epresentar os sentimentos vividos pelas
personagens” (p. 31); embora sejam em sua maioria transitórios, é possível
encontrar espaços literários que, em diálogo com a própria cena, reproduzem os
sentimentos de suas personagens. Em contrapartida, e tomando a posição de sexta
função, alguns espaços podem justamente “[e]stabelecer contraste com as
personagens” (p. 31); nessa abordagem, ele opõe-se aos sentimentos expressos
pela narrativa, criando assim um paralelo significativo entre eles. Por fim, a última a
ser mencionada é a de “[a]ntecipar a narrativa” (p. 31); onde os leitores atentos
podem encontrar indícios de como o enredo conduzirá a sequência de eventos
adiante.
Diante dessas maneiras (técnicas) de se perceber os espaços literários,
trazemos ainda algumas das contribuições de Gaston Bachelard em A Poética do
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Espaço (1978) para promover uma reflexão mais sensível quanto às experiências
das personagens nesses cenários. Para o filósofo, esse olhar atencioso aos sentidos
que são criados a partir de nossa ambientação trata-se, na verdade, de um “[...]
estudo psicológico sistemático dos lugares físicos de nossa vida íntima” (p. 202). No
seu livro, por exemplo, Bachelard nos convida a investigar, amparado por uma
fenomenologia da imaginação, os diferentes aposentos que compõe a figura de uma
casa, fazendo-nos refletir sobre como esses são constituídos, quais os seus valores
simbólicos e como eles passam a se tornar significativos para cada um de nós. Tal
abordagem torna-se relevante nos termos desta pesquisa ao propor a existência de
diferentes estágios de aproximação em relação a esses espaços. Apesar disso,
assim como pontua Borges Filho (2020), acreditamos que a manifestação desses
aspectos na topoanálise não se restrinja, como propunha Bachelard, ao campo
psicanalítico40, mas que, ao contrário, seja capaz de abranger a pluralidade e
complexidade também de outros saberes41. Dessa forma, podemos averiguar
indícios de topopatia – “[...] relação sentimental, experiencial, vivencial existente
entre personagens e espaço.” (BORGES FILHO, 2020, p. 145) – em Americanah
(2014) a partir de outras vertentes, como a da Geografia Humanista.
4.1.2 Espaço e Lugar: Em Busca da Topofilia
Existir implica na inexorável condição de se ocupar uma determinada
localidade. No plano mais imediato reconhecemos essa carga existencial no convite
_______________
“Apesar de aceitarmos a sugestão de Bachelard em relação à terminologia, divergimos do
pensador francês em relação à definição. Por topoanálise, entendemos mais do que o ‘estudo
psicológico’, pois a topoanálise abarca também todas as outras abordagens sobre o espaço. Assim,
inferências sociológicas, filosóficas, estruturais, etc., fazem parte de uma interpretação do espaço na
obra literária. Ela também não se restringe à análise da vida íntima, mas abrange também a vida
social e todas as relações do espaço com a personagem seja no âmbito cultural ou natural.”
(BORGES FILHO, 2020, p. 24).
41 Discordamos, todavia, em parte de Borges Filho (2020) no que concerne à relevância da distinção
entre “espaço” e “lugar” para a topoanálise – em suas palavras: “[...] acredito que a oposição entre
espaço e lugar não é funcional e nada acrescenta à teoria” (p. 15). Embora, para o pesquisador, a
identificação dos cenários “ordinários” (espaços) daqueles “vividos” (lugares) possa ser apontada sem
a necessidade dessa categorização, cremos, em contrapartida, que é justamente a conotação e
separação desses termos que facilitam a percepção de uma possível topopatia. Isso porque, além de
promover uma delimitação mais consciente sobre seus usos e reparti-los de outros vocábulos
genéricos e conceituais, eles efetivamente possuem o objetivo de descrever a inclinação da
experiência sobre o sentimento com o local. Vê-se, pois, nessa organização da geografia humanista e
cultural “[o] esforço de compreender [...] o mundo vivido, à dimensão existencial da experiência
geográfica, entendendo essa escala como potência criadora, emancipadora de sociabilidade
orgânica.” (MARANDOLA JR., 2014a, p. XIV).
40
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à percepção que nos incitam os diferentes ambientes por onde transitamos.
Cotidianamente, porém, tendemos a usufruir desses espaços de forma inconsciente,
sem que prestemos atenção em como eles atuam sobre os nossos sentidos e, por
conseguinte, sobre nós mesmos. Em meio a esse perambular distraído, no entanto,
somos por vezes capazes de identificar alguns núcleos de valor que, pela bagagem
do tempo e da familiaridade, tornam-se para nós lugares apreciados, cuja sensação
de bem-estar nos permite simplesmente sermos e sentirmos. Quando isso acontece
verificamos uma transição do que antes era um mero espaço na estabilização de um
novo lugar pessoal. Esse sentido de “lugar”, que não se opõe ao de “espaço”, mas
que se mostra como uma transformação gradativa desse pelo investimento
emocional, é que comporta um dos pilares da chamada Geografia Humanista.
Durante muito tempo o conceito de lugar esteve obscurecido nas ciências
geográficas por termos mais prolíferos teoricamente, tais como o de paisagem,
território e o próprio espaço (HOLZER, 2003). Esse quadro começa a ser invertido
em meados da década de 1960 quando alguns estudiosos passam a buscar por
uma aproximação com outras áreas do conhecimento humano na tentativa de
sobrescrever a tradicional metodologia quantitativa empregada pelas correntes
geográficas vigentes (HOLZER, 2008). É nessa época que Yi-Fu Tuan, inspirado
pelos trabalhos de Gaston Bachelard, faz a publicação de Topofilia: Um Estudo da
Percepção, Atitudes e Valores do Meio Ambiente (1980), na qual ele investiga o
modo com que nos relacionamos afetivamente com o mundo.
Ao incorporar reflexões que não mais se limitavam à linha positivista de
pensamento, Tuan, assim como seus colegas Edward Relph e Anne Buttimer – para
citar alguns dos mais influentes –, passaram a buscar na fenomenologia42 um
amparo teórico para o entendimento do que significaria “ser-no-mundo” (HOLZER,
2008). Com essa nova abordagem científica, os estudiosos foram capazes de
formular caminhos investigativos inovadores, compreendendo nos fenômenos – em
seu caráter primário e essencialista de nossas experiências (MERLEAU-PONTY,
1999) – sugestões de como os sujeitos relacionam-se dialogicamente com o seu
entorno. Em decorrência disso, a demanda conceitual para a explanação dessa
_______________
Segundo Antonio Balbino Marçal Lima (2014), em seu capítulo de apresentação sobre “O que é
Fenomenologia?”, essa área de estudos, ainda corrente, refere-se a um movimento tanto científico
quanto espiritual de se observar a ocorrência dos fenômenos do mundo. Tendo como base os
pensamentos do filósofo Edmund Husserl, esses elementos seriam capazes de possuir essências
distintas dependendo de como são construídos os seus próprios significados (SERPA, 2021).
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nova organização espacial humana requereu uma delimitação terminológica que
distinguisse aqueles ambientes perceptivelmente topofilíacos daqueles neutros e
não humanizados. Assim, a perspectiva experiencial significativa na ideia de “ser-nomundo” passa a ser designada por “lugar” enquanto os demais ambientes abertos e
homogeneizados permanecem na posição de simples “espaços”. Essa perspectiva
transformadora nas ciências geográficas fez com que a Geografia Humanista
conquistasse, por fim, sua autonomia como campo de estudos e instaurasse um
novo olhar para as relações humanas com o mundo vivido (HOLZER, 2003).
Em Espaço e Lugar: A Perspectiva da Experiência (1983), a mais famosa
contribuição de Tuan nesse âmbito, o pesquisador empenha-se em demonstrar
justamente a magnitude das experiências na passagem dos espaços à nossa volta
em nossos lugares particulares. Tema central de sua obra, as experiências são por
ele entendidas como uma noção “[...] que abrange as diferentes maneiras através
das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade”, sendo que elas podem variar
“[...] desde os sentidos mais diretos e passivos como o olfato, paladar e tato, até a
percepção visual ativa e a maneira indireta de simbolização” (TUAN, 1983, p. 09).
Com essa afirmação vemos que é através do ato de experimentar que os sujeitos
são capazes de perceber o mundo ao mesmo tempo em que conseguem, quando o
fazem de forma ativa, atribuir diferentes significados para o mesmo. “Experenciar é
aprender [a partir da própria vivência]; significa atuar sobre o dado e criar a partir
dele” (ibidem, p. 10). Isso revela que apesar de uma expressiva influência cultural no
modo com que observamos essa nossa existência espacial, uma parte considerável
de nossa assimilação encontra-se diretamente nos saberes introspectivos de cada
indivíduo. Tal interpretação torna-se coerente quando resgatamos o aporte
fenomenológico na elaboração desse conceito e visualizamos nele a busca por
aquelas características que “[...] transcendem as particularidades culturais e,
portanto, refletem a condição humana” (ibidem, p. 06). Pensar nesses fenômenos
como elementos inerentemente humanos também demonstra a qualidade universal
dessa abordagem, uma vez que, conforme nos apresenta o próprio pensador, tanto
o espaço quanto o lugar são termos comuns que designam experiências igualmente
comuns.
Dentro desse dialogismo que estabelecemos com o mundo, nossas “[...]
vidas humanas são um movimento dialético entre refúgio e aventura, dependência e
liberdade” (ibidem, p. 61). Possuímos a necessidade natural de consolidarmos
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núcleos de acolhimento, mas também de desvendarmos as oportunidades que se
escondem nos espaços inexplorados. Esses, por sua vez, poderão ser igualmente
transformados em lugares caso venhamos a “vencer seus perigos” (ibidem, p. 10)
com experiências cultivadas através da própria passagem do tempo. O espaço,
portanto, deve ser entendido em sua dinamicidade, como um ambiente que permite
e até mesmo incentiva o movimento; sendo que o lugar, por outro lado, deve ser
percebido em sua estabilidade, como uma pausa que nos permite simplesmente
sermos43 (TUAN, 1983). O que determina a transição de um para o outro é o “[...]
contínuo acréscimo de sentimento ao longo dos anos” (TUAN, 1983, p. 37) ou a
intensidade de nossas experiências que devem ser “[...] total, isto é, através de
todos os sentidos, como também com a mente ativa e reflexiva” (ibidem, p. 20).
Estabelecidas essas questões basilares, é fundamental, pois, a compreensão de
que “‘[o] que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida
que o conhecemos e o dotamos de valor” (ibidem, p. 06).
4.2 EXPECTATIVAS VS EXPERIÊNCIAS: CONHECENDO OS ESPAÇOS E
LUGARES DE IFEMELU
Tendo em vista nossas discussões prévias, sobretudo aquelas que abrem
este capítulo, daremos início agora à investigação do romance Americanah (2014).
Para a organização dessa proposta separamos a análise em três momentos, sendo
eles: a infância de Ifemelu na Nigéria (item 4.2.1), sua permanência nos Estados
Unidos (item 4.2.2) e, finalmente, seu retorno à terra-natal (item 4.2.3). A partir dessa
divisão esperamos melhor compreender, em decorrência de sua ordem cronológica
e dimensões espaciais44, quais as experiências da protagonista que propiciam a
formação de seus espaços e lugares, bem como as possíveis influências desses em
sua identidade.
_______________
A casa, como já nos demonstrava Bachelard (1978, p. 200), é uma das melhores representações
de nosso lugar, pois os benefícios de sua intimidade geralmente são conquistados ao longo de todo
um passado que foi verdadeiramente vivido naquele local.
44 Considerando-se que os espaços e lugares são capazes de assumir escalas variáveis que, por um
lado, podem ser especificamente locais – como “uma poltrona favorita” – e, por outro, abrangem
dimensões globais (TUAN, 1983; MASSEY, 2001), interpretaremos o conjunto de acontecimentos na
Nigéria e nos Estados Unidos como representações dos sentimentos de Ifemelu por cada um desses
países. Tal determinação, além de dispor de motivações práticas para a análise, deve-se ao
entendimento de que a identidade cultural, segundo Stuart Hall (2019), possui vínculos significativos
com o contexto nacional em que é formada, afinal as nações carregam significados que não são
apenas políticos, mas que atuam igualmente como um sistema de representação cultural.
43
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4.2.1 Quem era Ifemelu na Nigéria?
Apesar de nosso objetivo nesta pesquisa estar fortemente atrelado à
realização de uma topoanálise, Tuan (1983) nos lembra que os espaços e lugares
não se referem exclusivamente a ambientes físicos, mas que podem designar a
(não) identificação com objetos, pessoas e até mesmo ideias. Nos flashbacks que a
narrativa nos oferece sobre a infância de Ifemelu são poucas as descrições que se
dirigem às suas experiências geográficas. Contudo, isso não nos impede de
observar outras relações que reflitam, mesmo que indiretamente, a formação desses
sentimentos de topopatia. Sendo os relacionamentos interpessoais um dos aspectos
mais salientes nos laços que a protagonista possui com o seu passado, eles serão
tomados como um meio para descobrir quem era Ifemelu antes dos Estados Unidos.
Seguindo a sequência fornecida pela narrativa, a família é uma das
primeiras memórias a nos ser apresentada. Pelo enredo, entendemos que por muito
tempo esse contexto proporcionou à jovem protagonista um sentimento de
pertencimento, mas que, em decorrência das transformações pessoais de seus pais,
esse foi substituído por uma apreensiva vulnerabilidade. Uma importante
demonstração desse rompimento encontra-se no ato súbito de sua mãe em aparar
seu tão estimado cabelo por conta de sua nova religião. O cabelo, que era tão
admirado pela protagonista e que simbolizava o vínculo entre elas – “Ifemelu tinha
crescido à sombra do cabelo de sua mãe” (ADICHIE, 2014a, p. 46) – é reduzido, de
repente, à imagem de “uma grama morta” no chão. A mudança, que impacta
diretamente no comportamento da mãe, também repercute no modo com que
Ifemelu e seu pai acabam se sentindo em relação a ela. “Durante meses, a
atmosfera no apartamento parecia vidro rachado. Todos pisavam em ovos perto da
mãe, que se tornara uma estranha, magra, ossuda, severa” (ibidem, p. 47). Pela
passagem percebemos que o contato entre eles se torna quebradiço, instável,
sustentado por uma insegurança que em nada se assemelha à sensação de “[...] um
centro calmo de valores estabelecidos” (TUAN, 1983, p. 61), característica dos
lugares.
A radicalidade religiosa da mãe, no entanto, é amenizada assim que ela se
converte em novas fés. Aos poucos ela volta a ostentar seu cabelo e suas joias, o
que gera em sua filha expectativas quanto ao retorno daquela figura materna já
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conhecida. Contudo, suas esperanças são dissipadas assim que ela percebe a
alienação da mãe pela figura do General.
Ifemelu não se interessava pela igreja e era indiferente a fazer qualquer
esforço religioso, talvez porque sua mãe já fizesse tantos. Mas a fé da mãe
a confortava; em sua mente, era uma nuvem branca que ficava acima de
sua cabeça e ia aonde quer que ela fosse. Até o General surgir na vida
deles. (ADICHIE, 2014a, p. 50).

Perante a idolatria pelo poder e riqueza do General, a jovem protagonista
descobre o quanto sua mãe se deixou seduzir pelas ideologias de sua igreja de
“novos-ricos” e, consequentemente, acaba se distanciando emocionalmente dela
mais uma vez. Seus sentimentos em relação ao âmbito familiar agravam-se quando
o pai de Ifemelu é demitido e a indignação de sua mãe faz com que ele se sinta
reprimido, tornando-o ainda mais recluso do que antes. “Perder o emprego, deixou-o
mais silencioso, e surgiu uma parede fina entre ele e o mundo” (ADICHIE, 2014a, p.
53). Com isso, vemos que nem mesmo seu pai permanece como um ponto de
sustentação afetiva para a personagem, isso é, um lugar em que ela pudesse
depositar seus sentimentos tendo a ciência de que eles seriam inabalados pela
imprevisibilidade das incertezas. Como consequência, seu relacionamento parental
desloca-se em direção à um espaço, fortuito e estranho, onde sua essência já não
mais a comporta em – paradoxalmente – sua familiaridade.
Outra relação que aparece nessa volta ao passado de Ifemelu é aquela com
sua tia Uju. Notamos pela narrativa que o relacionamento entre elas é baseado em
sentimentos de apreço e companheirismo, o que as tornam muito próximas.
De acordo com a lenda da família, Ifemelu era uma garotinha emburrada
aos três anos, que gritava se um estranho se aproximasse. Mas, da primeira
vez em que viu tia Uju, que na época tinha treze anos e um rosto cheio de
espinhas, pulou em seu colo e não saiu mais. Ela não sabia se isso tinha
acontecido mesmo ou se virara verdade após ser contado inúmeras vezes,
uma história encantada sobre o início de sua cumplicidade. (ADICHIE,
2014a, p. 59).

As experiências entre as duas personagens que são citadas pelo romance
demonstram o nível de intimidade dessa amizade e revelam, também, o grau de
confiabilidade entre as duas. Isso nos leva a compreender que existe um sentimento
de liberdade, não em um sentido dimensional, mas de um poder “[...] sentir-se à
vontade [...]” (TUAN, 1983, p. 223) que faz com que consigamos atribuir à essa
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conexão um sentido de lugar. Esse vínculo, porém, assim como aconteceu em
relação à mãe da protagonista, é abalado pela figura do General, o “mentor” e
amante da tia, que incita nela igualmente uma cobiça por dinheiro e status social.
Assim, se a protagonista já se sentia desconcertada pela dependência afetiva que
sua tia expressava em relação a esse sujeito – que era muito mais velho, já casado
e com filhos –, é na mudança comportamental dela, ou seja, na desconfiguração
daquela versão tão estimada por Ifemelu, que, de fato, seu sentimento acaba se
tornando deslocado. O ápice desse estranhamento acontece quando Uju, dominada
pela arrogância de seu orgulho, mas, principalmente, por sua carência afetiva,
dispara contra a própria afilhada os seus ressentimentos em forma de uma
autoridade presunçosa.
Ifemelu estava observando tudo da porta da cozinha. “Tia, é com o General
que você devia estar gritando.” Tia Uju parou, furiosa e com os olhos
esbugalhados. “É comigo que você está falando desse jeito? Por acaso
tenho a sua idade?” Tia Uju avançou sobre ela. Ifemelu não esperava que
tia Uju fosse bater nela, mas quando o tapa golpeou sua face, emitindo um
som que pareceu vir de bem longe e fazendo vergões com formato de
dedos surgirem ali, não ficou surpresa. As duas ficaram se olhando. Tia Uju
abriu a boca como quem ia falar algo e então se virou e foi para cima, com
ambas conscientes de que algo entre elas não era mais o mesmo.
(ADICHIE, 2014a, p. 87-88).

Apesar de, como nos indica a narrativa, esta experiência marcar uma colisão
no relacionamento entre elas e, por conseguinte, uma transferência no seu sentido
de lugar, verificamos com o decorrer do enredo que existe uma reconciliação entre
as duas (ADICHIE, 2014a, p. 89) que promove a possibilidade de retomada daquele
vínculo afetivo anterior. A facilidade com que elas conseguem recuperar o apreço da
relação demonstra, como coloca Angelo Serpa em Por uma Geografia dos Espaços
Vividos: Geografia e Fenomenologia (2021), o quanto os nossos lugares têm a ver
com sentimentos como os de “[...] amor, compromisso e senso de responsabilidade”
(p. 65). Deste modo, ainda que, por um tempo, tenha pairado uma desconfiança
entre Uju e Ifemelu, a capacidade delas de reconhecer o valor de sua intimidade é
que propiciou o reestabelecimento dos seus sentidos de lugares.
Além da tia, porém, uma outra personagem relevante para Ifemelu que nos é
introduzida em meio aos seus flashbacks é sua amiga e colega de escola Ginika.
Assim que ela é apresentada, a narrativa já nos aponta qual o nível de proximidade
entre as duas. “A segunda menina mais popular era Ginika, que era muito amiga de
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Ifemelu” (ADICHIE, 2014a, p. 60-61). Todavia, da mesma maneira que ocorre com
os demais relacionamentos da protagonista, um empecilho surge nessa amizade,
sendo que, desta vez, ele é causado por Obinze. Embora, segundo a crença que
percorria sua escola, os “deuses” houvessem determinado que o garoto novo estaria
destinado à Ginika (ibidem, p. 60), “eles” não haviam previsto que, na verdade,
Obinze e a protagonista fossem se apaixonar um pelo outro. A junção dos dois, no
entanto, acaba causando uma situação embaraçosa para Ginika que, sentindo-se
traída pela amiga, opta por se esquivar dela nos dias seguintes, afetando
diretamente o relacionamento entre elas. “Depois da festa de Kayode, Ginika ficou
mais reservada; um constrangimento estranho surgiu entre elas” (ibidem, p. 70).
Apesar desse distanciamento, não podemos esquecer que o declínio do
lugar não implica sistematicamente na transformação deste em um espaço. Werther
Holzer em “Mundo e Lugar” (2014) explica que, principalmente em se tratando de
vivências cotidianas e interpessoais, espaço e lugar não devem ser vistos como
antagônicos, mas como uma escala que permite a transição entre eles. Desse
modo, quando Ginika descobre que irá para os Estados Unidos e Ifemelu sente-se
aliviada por perceber que, assim, elas poderiam “[...] lavar, torcer e estender a
amizade no varal, fresca, para secar, fazendo-a voltar ao que fora antes” (ADICHIE,
2014a, p. 70), constatamos que é a concretude dos sentimentos entre elas que
circunscreve a sua relação enquanto um lugar. Novamente, verificamos que é a
importância do vínculo afetivo em consonância com o desejo de eliminar aquela
estranheza instaurada que permite, da mesma forma que aconteceu com tia Uju, a
superação desse evento desestabilizante; o que não acontece, por outro lado, na
relação que a protagonista possui com seus pais.
Obinze, evidentemente, é outro elemento significativo que influencia as
experiências de Ifemelu no passado. Apesar de reconhecermos que “[a] afeição, por
uma pessoa ou uma localidade, raramente é adquirida de passagem” (TUAN, 1983,
p. 203), neste caso, a inclinação para que o relacionamento entre ambos se
constitua como um lugar mostra-se tão logo eles se conhecem. “Ifemelu se deu
conta, de repente, de que queria respirar o mesmo ar que Obinze. Além disso,
tornou-se profundamente consciente do presente, do agora” (ADICHIE, 2014a, p.
62). Por esse trecho, vemos que a repentina consciência da protagonista sobre os
acontecimentos ao seu redor e o conforto inerente à presença de Obinze
proporcionam aquilo a que se refere Tuan em sua teoria (1983, p. 203) como sendo
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uma “pausa no movimento”. Ainda, se considerarmos que as experiências são,
segundo Jorge Larrosa em Tremores: Escritos sobre Experiência (2021, p. 18),
aquilo “[...] que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” de forma
significativa, onde a atenção pelos detalhes transforma a percepção em valores
subjetivos, então o encontro entre Obinze e Ifemelu pode ser visto como uma
experiência determinante para o sentido de lugar.
Com ele, Ifemelu não apenas “sente-se à vontade”, mas também acolhida
por sua companhia e mais confiante consigo mesma. “Ele fazia com que ela
gostasse de si mesma. Com Obinze, Ifemelu se sentia confortável” (ADICHIE,
2014a, p. 66). A novidade desses sentimentos, no entanto, gera nela uma
insegurança que acaba recaindo, agora, sob sua amiga Ginika.
Daquela vez, Ginika foi o gatilho; ela estava parada ao lado da escada com
a mochila no ombro e o rosto dourado pelos raios do sol e, subitamente,
Ifemelu se deu conta do quanto ela e Obinze tinham em comum. A casa de
um andar de Ginika na Universidade de Lagos, um lugar tranquilo com um
jardim coroado por sebes de buganvílias, talvez fosse como a casa de
Obinze em Nsukka, e ela imaginou Obinze percebendo que Ginika
combinava muito mais com ele, e então aquela alegria, aquela coisa frágil e
cintilante que havia entre eles dois, desapareceria. (ADICHIE, 2014a, p. 7374).

Nesse ponto, vale ressaltar as descrições da narrativa no que tange à
moradia dessas personagens. Apesar de não termos em Americanah (2014) um
narrador-personagem, o que nos proporcionaria uma escrita de caráter mais íntimo,
sua narrativa ainda assim nos permite acompanhar as percepções e emoções de
Ifemelu de modo bastante objetivo. Consequentemente, é possível notar que existe
nas impressões de Ifemelu um contraste significativo entre a casa de seus amigos
em comparação com a sua. No seu próprio caso, por exemplo, somos apresentados
com um apartamento que possui “[...] as paredes da cozinha enegrecida de fumaça
de querosene [...]” as quais faziam com que ela sentisse “[...] vergonha quando as
amigas da escola iam visitá-la” (ADICHIE, 2014a, p. 54). Já nos demais, verificamos
uma ênfase na luxuosidade das casas que, além de não serem “apertadas” como o
seu apartamento, possuem o sossego e beleza de suas paisagens. Assim, para
somar ao “lugar tranquilo com um jardim coroado” da residência de Ginika, temos a
descrição, em outro momento da história, do lar de Obinze em Nsukka como sendo
uma casa “[...] térrea num terreno repleto de flores” (ibidem, p. 96). Sobretudo,
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porém, há a casa de tia Uju, a qual deixa a protagonista verdadeiramente
deslumbrada.
A primeira vez que Ifemelu viu a casa de tia Uju em Dolphin Estate, não
teve vontade de ir embora. O banheiro a fascinou, com sua torneira de água
quente, seu chuveiro caudaloso, seus azulejos cor-de-rosa. As cortinas do
quarto eram feitas de seda crua [...]. A sala tinha portas de vidro que abriam
e fechavam deslizando, sem fazer nenhum barulho. Até a cozinha tinha arcondicionado. Ifemelu queria morar ali. (ADICHIE, 2014a, p. 80).

A partir desses elementos identificamos como a própria questão do ambiente
é relevante para a protagonista e como, em alguma medida, eles estão atrelados
aos seus sentimentos por essas personagens. Isso se torna ainda mais evidente
quando reparamos que é no seu relacionamento com Obinze que o romance passa
a focalizar nas sensações físicas de Ifemelu e, principalmente, em onde elas
ocorrem. Para ilustrar tal proposição podemos trazer a descrição do apartamento de
Obinze em Lagos:
O apartamento tinha cheiro de baunilha nos fins de semana, quando a mãe
de Obinze fazia doces. Fatias de manga brilhando sobre uma torta, bolinhos
inchados de passas. Ifemelu mexia a massa e descascava as frutas; a mãe
dela não fazia doces, e o forno de sua família era cheio de baratas.
(ADICHIE, 2014a, p. 77).

Nessa passagem, observamos, ao lado de um novo contraste com a sua
moradia, o uso de seus sentidos, em especial o olfato, na composição dessa
experiência. Experiência porque adicionada à atenção aos detalhes, ela está voltada
à uma consciência ativa sobre o seu redor (TUAN, 1983; LARROSA, 2021). Outro
exemplo nesse sentido é a rotina de Ifemelu com seu namorado em Nsukka, onde
eles iniciam, posteriormente, o ensino superior juntos.
Ifemelu muitas vezes almoçava na casa de Obinze, ou então os dois iam
para a cidade, para o restaurante Onyekaozulu, e ficavam sentados nos
bancos de madeira em meio à penumbra do lugar comendo, em pratos
esmaltados, a mais tenra das carnes e o mais saboroso dos cozidos. Ela
passava algumas noites no alojamento masculino em que ficava Obinze,
relaxando no colchão dele, que ficava no chão, e ouvindo música.
(ADICHIE, 2014a, p. 97).

A passagem reflete, assim como naquela anterior, diversas sensações, tais
como a tranquilidade do ambiente, os sabores das comidas, os detalhes dos objetos
e a descontração com a música; tudo isso, novamente, na presença de Obinze.
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Esse sentimento de conforto que ele lhe proporciona pode ser uma das explicações
para as quais Ifemelu “[...] passaria a amar o lugar [Nsukka]”, ainda que esse fosse
“um amor hesitante a princípio” (ADICHIE, 2014a, p. 96); ou seja, a cidade passa de
um “[...] espaço abstrato, carente de significado exceto pela estranheza” para, com
Obinze ao seu lado, “[...] um lugar concreto, cheio de significado” (TUAN, 1983, p.
221).
Retornando ao exame do relacionamento entre os dois, porém, constatamos
com o avanço da história que apesar da vulnerabilidade que a protagonista sente
por não pertencer à mesma classe social de Obinze – e que, por isso, teme que ele
a troque por Ginika –, Ifemelu continua sonhando com um futuro para eles. Segundo
Edward Relph em Place and Placeness (1976), a esperança é um elemento
importante no conceito de lugar, uma vez que ela expressa um desejo de
continuidade daqueles sentimentos obtidos pelas experiências passadas e
presentes. Uma das melhores demonstrações dessa expectativa encontra-se no
planejamento que ambos fazem de estudarem juntos o ensino superior. Mesmo
quando Obinze descobre que não poderá mais estudar em Ibadan por causa do
acidente com a sua mãe, Ifemelu prontamente muda a escolha de sua universidade,
de forma que ambos pudessem permanecer próximos um do outro. “‘Você é bobo’,
disse ela. ‘Biko, eu também vou mudar minha escolha para Nsukka’” (ADICHIE,
2014a, p. 96). Pela atitude da personagem vemos um reforço sobre esse apreço e
perspectivas futuras que Obinze promove nela e que não fariam sentido caso ele
não fosse um lugar.
Todavia, durante o período de greves na universidade, Ifemelu acaba
retornando para seu apartamento em Lagos, enquanto Obinze permanece na cidade
universitária para cuidar de sua mãe. Esse afastamento físico entre eles, com o
tempo, assume também a forma de um afastamento emocional, o que gera margem
para que a protagonista se deixe seduzir por outro rapaz. “Sentia-se separada de
Obinze, cada um vivendo e respirando numa esfera diferente, ele entediado e
desanimado em Nsukka, ela entediada e desanimada em Lagos, e tudo o mais
numa letargia rançosa” (ibidem, p. 98-99). Quando Obinze percebe que ela não está
mais sendo honesta sobre suas atitudes, surge uma desconfiança que aflige ainda
mais o vínculo afetivo entre eles. “Obinze não quis mais falar no assunto, mas a
atmosfera entre eles foi afetada e permaneceu perturbada por dias [...]” (ibidem, p.
99). Com esse estranhamento temos o mesmo indício de que, tal como nos outros
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relacionamentos, o sentimento de lugar que seu namorado incorporava, tão concreto
e significativo, subitamente releva-se em sua fragilidade. A situação melhora com o
retorno das aulas que reaproximam essas personagens e permite a diminuição
desse atrito.
Em algumas noites, o calor era tão espesso quanto uma toalha. Em outras,
um vento frio e cortante surgia e Ifemelu abandonava seu quarto e se
aninhava ao lado de Obinze no colchão dele, ouvindo as casuarinas
emitindo assobios lá fora, num mundo subitamente frágil e quebrável”.
(ADICHIE, 2014a, p. 100)

As sensações que a narrativa descreve em relação ao cenário nos revelam,
porém, a possibilidade de uma instabilidade não apenas do clima, mas também
entre eles. Tal afirmação parece coerente quando notamos que a última linha, “um
mundo subitamente frágil e quebrável”, antecede o episódio do conflito entre os dois
pela suposta gravidez de Ifemelu, o que a torna possível de ser interpretada,
segundo a proposta de Borges Filho (2020), como uma estratégia de antecipação do
enredo por meio da própria ambientação. Neste episódio, percebemos como a
ansiedade sentida pela protagonista após acreditar que havia engravidado
transforma-se em uma crescente raiva de Obinze que, mesmo consciente do risco
que corriam, havia insistido para que tivessem sua primeira relação sexual. “‘Eu
disse para você que isso não funciona!’, exclamou ela. Subitamente ele lhe pareceu
jovem, um menininho confuso fitando-a, indefeso. Seu pânico cresceu” (ADICHIE,
2014a, p. 102). Isso provoca, para eles, uma situação problemática tanto no que
tange ao seu desentendimento interpessoal quanto na necessidade de pedir ajuda
para lidar com essa possível concepção. A desavença, atenuada assim que Ifemelu
descobre que seu mal-estar se devia, na verdade, à uma inflamação em seu
apêndice, transforma-se, no entanto, em um novo distanciamento entre eles,
agravado ainda mais uma vez pelo período de greves na universidade.
Dessa vez, porém, essa acaba se tornando uma oportunidade para Ifemelu
superar esse obstáculo em seus estudos e conhecer novos horizontes, visto que sua
tia a convida para morar com ela nos Estados Unidos e se candidatar a bolsas nas
universidades locais. A sugestão dessa solução, que deixa a protagonista
empolgada, mas, ao mesmo tempo, intimidada pelas dificuldades implicadas, é
reforçada por Obinze que, especialmente depois de saber que ela havia conseguido
a aprovação e o visto norte-americano, não a permite desperdiçar uma chance como
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essa. “Ifemelu podia não ter deixado passar dali, uma ideia sem forma que emergira,
mas que se deixara afundar de novo, se não fosse por Obinze” (ibidem, p. 107). Por
conta dele, Ifemelu cria coragem para enfrentar esse novo espaço, tendo a
consciência de que seu namorado, assim que pudesse, iria encontrar-se com ela. “O
plano passou a ser este: Obinze iria para os Estados Unidos no minuto em que se
formasse. Daria um jeito de conseguir um visto” (ibidem, p. 109). Nesse quadro,
verificamos que sua determinação em explorar os “perigos” (TUAN, 1983, p. 10)
presentes na liberdade e amplidão desse espaço desconhecido só se torna possível
porque a protagonista reconhece a existência de um lugar pelo qual ela poderá se
orientar: Obinze. Assim, as experiências que determinarão os Estados Unidos
enquanto um espaço ou lugar apenas são viáveis porque já existe para ela um lugar
do qual ela pode se mover. Não obstante, apesar desse reencontro nunca
acontecer, a própria protagonista reconhece, futuramente, como foi a idealização
desses planos com ele que a sustentaram frente aos seus apuros no exterior. “Nos
anos seguintes, mesmo depois de perder contato com ele, Ifemelu às vezes se
lembrava das palavras da mãe dele – Não deixe de fazer um plano com Obinze – e
se sentia confortada” (ADICHIE, 2014a, p. 109).
Diante do exposto, torna-se perceptível como os relacionamentos de Ifemelu
com essas demais personagens manipulam, de algum modo, a forma com que ela
se sente em relação aos contextos em que eles estão inseridos. No caso de seus
pais, por exemplo, mesmo Lagos permanecendo como a representação de um lugar
por ser a cidade onde ela cresceu, suas experiências recentes com eles acabam
transformando essa conexão em um sentimento mais brando, sustentado
praticamente pelas referências de suas lembranças e sem a adição de novos
valores construídos pelo presente. Nesse caso, vemos que apesar da familiaridade,
esse cenário é dominado pela instabilidade e incerteza provenientes de seu
relacionamento na esfera familiar, fazendo com que mesmo ele sendo um lugar em
sua essência, no plano imediato possa ser visto enquanto um espaço. A dinâmica
que permite essa composição deve-se, como demonstra Tuan (1983), à distinção
entre o sentimento que possuímos por um lugar onde estamos arraigados daquele
sentido de lugar que cultivamos conforme adquirimos novas experiências. Logo,
embora o passado de Ifemelu na cidade possa mantê-la enquanto um lugar, seu
relacionamento com os seus pais já não oferece mais a eles e, por conseguinte, à
Lagos, esse mesmo sentido. Não surpreende, portanto, que a protagonista se sinta
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contente quando se muda da casa dos pais para a universidade em Nsukka.
“Ifemelu estava ansiosa por morar longe de casa, pela independência de ser dona
de seu próprio tempo [...]” (ADICHIE, 2014a, p. 96). Nessa outra cidade, por sua vez,
embora o sentimento afetivo por ela tenha sido “hesitante a princípio”, uma vez que
antes “Nsukka, para Ifemelu, soava remota e empoeirada” (ibidem, p. 95), vemos
com o passar do tempo e a presença de Obinze como ela veio a se tornar em um
lugar, tanto como sentimento quanto em sentido.
Já no que se refere aos Estados Unidos, são as expectativas da
personagem que tendem, já nesse momento antes de sua partida, a idealizá-lo
enquanto um lugar. O motivo pelo qual isso acontece deve-se, além das próprias
expectativas, à sua perspectiva esperançosa de uma vida melhor no exterior. Se
antes ela cobiçava a elegância da casa de seus amigos, agora ela mesma “[v]ia-se
numa casa como a do Cosby Show, numa faculdade com alunos segurando
cadernos que, milagrosamente, não tinham vincos nem sinais de uso” (ibidem, p.
107). Logo, vemos que a narrativa já nos permite visualizar uma dinâmica entre
espaços e lugares, entre o reconhecimento do conforto e da estabilidade dos
lugares, mas também do desejo em explorar as promessas de cenários
desconhecidos (TUAN, 1983; RELPH, 1976).
4.2.2 Quem é Ifemelu nos Estados Unidos?
Antes de se estabelecer em Princeton, Ifemelu passa por diversas regiões
nos Estados Unidos que se traduzem, cada qual, em um conjunto de experiências
que determinam diferentes estágios de sua vida. Por conta disso, repartimos a
análise que se segue segundo a ordem cronológica dos locais em que a
protagonista mora naquele país. Começando, portanto, com sua chegada a Brooklyn
(item 4.2.2.1); dirigindo-nos, em seguida, para os episódios que se sucedem na
Filadélfia (item 4.2.2.2); avançando, na sequência, para suas vivências tanto em
Baltimore (item 4.2.2.3) quanto em New Haven (item 4.2.2.4); e, por fim, com seus
últimos momentos nesse cenário exterior através de Princeton (item 4.2.2.5). Cabe
comentar que embora a narrativa também nos traga as experiências da personagem
em outros contextos, que não aqueles onde ela reside, esses apenas serão
mencionados caso venham a contribuir paralelamente com os sentimentos dela em
relação àqueles principais.
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4.2.2.1 Brooklyn: “Cheiro de Lixo Esquentado pelo Sol”
O primeiro espaço que Ifemelu precisa “enfrentar” no exterior é Brooklyn,
bairro de Nova Iorque onde ela passa a morar com a sua tia Uju. Nesse contexto,
vemos que a narrativa provoca com um contraste entre as expectativas da
personagem em relação ao tão estimado estilo de vida norte-americano e o caráter
ordinário da realidade com a qual ela se depara. Esse impasse é demonstrado logo
no seu desembarque quando, em vez de encontrar um cenário reluzente, encoberto
por neve e promessas de prosperidade, ela se depara com a melancolia de uma
vizinhança sufocada pelo mormaço e pela sujeira.
O calor abrasador alarmou-a, assim como o velho Toyota hatch de tia Uju,
que tinha uma mancha de ferrugem na lateral e tecido dos bancos
descascado. Olhou com atenção para os prédios, carros e letreiros, todos
opacos, decepcionantemente opacos; na paisagem de sua imaginação, as
coisas mundanas dos Estados Unidos eram cobertas por um esmalte
brilhante. O que deixou Ifemelu mais assustada foi o adolescente de boné
parado diante do muro de tijolos com o rosto abaixado, o corpo inclinado
para a frente e as mãos entre as pernas. (ADICHIE, 2014a, p. 112)

A situação torna-se ainda mais frustrante conforme a protagonista percebe
que, nesse seu novo lar, ela não possuiria acesso nem ao conforto ostentado por
sua tia na Nigéria, nem à elegância das paisagens que assistia pelo programa de
televisão Cosby Show. Sua realização de finalmente encontrar-se “[...] nos Estados
Unidos, na gloriosa América [...]” (ADICHIE, 2014a, p. 114) entra em conflito com o
fato de, por exemplo, ter que dormir no chão do apartamento por não haver mais
espaço na cama junto de Uju e Dike ou, então, de se defrontar com a asquerosa
imagem de uma barata rechonchuda rastejando pelas paredes da cozinha. A
confusão desses acontecimentos torna-se mais evidente quando, em sua primeira
noite, ao observar pela janela da sala a rua parcamente iluminada e congestionada
pelo amontoado de carros estacionados (ADICHIE, loco citado), um sentimento
hesitante a domina, fazendo-a crer que esse não poderia ser o lugar de sua
idealização. Não compreendendo esse espaço caótico e desconhecido como a
“verdadeira América” (ADICHIE, 2014a, p. 128), insurge-lhes “[...] um frisson de
expectativa, uma vontade de descobrir os Estados Unidos” (ibidem, p. 114, grifos
nossos). Essa reação de Ifemelu nos mostra o quanto nossas experiências, que são
os resultados daqueles significados que atribuímos através de nossos sentidos em
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uma dinâmica entre sentimento e pensamento, estão condicionadas às nossas
crenças e emoções (TUAN, 1983). Em decorrência disso, tanto elas quanto a
formação dos espaços e lugares são conceitos que, por sua própria natureza
particular, incorporam em sua concepção nossas subjetividades individuais
(LARROSA, 2021; OLIVEIRA, 2014).
Já no que se refere à provocação do enredo em causar a recusa da
realidade por parte de Ifemelu, podemos interpretar, em termos topoanalíticos, que
essa se trata de uma forma da narrativa prenunciar a condução da história através
do contraste entre os sentimentos da personagem e as descrições dos ambientes
(BORGES FILHO, 2020). Outro elemento que se faz presente nesse espaço literário
do romance e que se revela ao longo de toda a obra como uma indicação dessa
correlação entre o cenário e o emocional da protagonista é o próprio clima. No caso
de Brooklyn, Ifemelu experiencia um verão quente, que a surpreende com o seu
calor sufocante, mas que, por outro lado, parecia arrastar-se vagarosamente
enquanto ela ansiava por desvendar suas oportunidades no novo país.
Aquele primeiro verão foi o verão da espera para Ifemelu; a verdadeira
América, pensava ela, estaria logo na próxima esquina. Até os dias,
deslizando um para dentro do outro, lânguidos e límpidos, com o sol se
demorando até bem tarde, pareciam estar aguardando. (ADICHIE, 2014a, p.
119).

Do mesmo modo, embora isso descubramos somente depois, esse verão
representa o caráter nostálgico com que ela se recorda desse bairro, sendo uma
lembrança calorosa por conta, sobretudo, da companhia de Dike (ADICHIE, 2014a,
p. 128). Ainda, esse período revela-se como o seu momento de descobertas, de
iniciação à cultura local e preparação para os desafios que ela encontraria a seguir.
Um dos elementos mais marcantes nesse sentido é a sua relação com a
alimentação que, embora seja estranhada a princípio, logo é incorporada aos seus
hábitos. Para ilustrar tal observação, podemos citar o primeiro dia em que Ifemelu
fica responsável por cuidar de seu primo, no qual a preparação de um almoço
simples e prático ao estilo norte-americano acaba se tornando em uma batalha entre
conhecimentos culturais e culinários. Sua inconformidade com o preparo do almoço
sugerido por sua tia, um sanduíche de carne enlatada, começa na própria ideia de
que isso seria considerado uma refeição. “‘Tem carne enlatada para você fazer
sanduíches para o almoço’, disse tia Uju, como se essas palavras fossem
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perfeitamente normais, como se não exigissem um preâmbulo engraçado sobre
como os americanos comiam pão no almoço” (ibidem, p. 115). Dike, porém, pede
para que ela prepare um cachorro-quente com algumas “linguiças curiosas” (ibidem,
p. 115) que, segundo ele, deveriam ser mergulhadas em água quente antes de
serem consumidas. Ifemelu, por desacreditar em seu conselho, ignora-o e decide,
com base nas suas próprias experiências e saberes, fritá-las ao invés de cozinhálas, afinal “[é] claro que era uma linguiça, apesar de usarem aquele nome ridículo de
‘salsicha’ [...]” (ADICHIE, 2014a, p. 115). Percebendo o olhar incrédulo de seu primo
sobre as salsichas murchas em cima do pão, ela passa a aceitar a forma com que
os outros pratos deveriam ser feitos e encontra, ela mesma, uma satisfação em
experimentá-los.
Ifemelu tinha prazer no desconhecido — nos hambúrgueres do McDonald’s
com o toque crocante e azedo do picles, coisa de que ela gostava num dia e
não gostava no outro, dos wraps que tia Uju trazia para casa, com molho
picante, e da mortadela e do pepperoni que deixavam uma leve camada de
sal em sua boca. Ficava desorientada com a falta de sabor das frutas, como
se a natureza tivesse se esquecido de pôr tempero nas laranjas e bananas,
mas gostava de olhar para elas e tocá-las; as bananas eram tão grandes e
perfeitamente amarelas que perdoava sua falta de gosto. Um dia, Dike
disse: “Por que você está fazendo isso? Comendo uma banana com
amendoim?”. “É assim que a gente come na Nigéria. Quer experimentar?”.
(ADICHIE, 2014a, p. 121).

Vemos que a personagem começa, assim, a se aventurar por outros sabores
e se deixa seduzir, seja com o apelo estético ou pela simples novidade, por novos
alimentos. É nesse ato de experimentar, mesmo mantendo certas tradições como a
de comer banana com amendoim, que Ifemelu coloca-se em posição de transformar
o espaço incógnito ao seu redor em um lugar em potencial. De acordo com Tuan
(1983), os lugares são, em sua maioria, formados justamente a partir de
experiências significativas criadas através de atitudes como essa, que enfrentam os
“perigos” do desconhecido para, então, compreendê-los na construção de uma
familiaridade. Logo, embora experenciar implique no caráter passivo, no sentido
passional da palavra, de se expor para o mundo para criar sentidos a partir dele
(LARROSA, 2006, 2021), a consciência desse processo deve fazer parte dessa
transição entre a mera percepção e o surgimento desse aprendizado (TUAN, 1983;
BORGES FILHO, 2020), tal como acontece com a personagem. Além disso, vemos
que se inicia nela um processo de transformação de sua identidade cultural
proveniente, justamente, dessa incorporação de novos costumes. Embora a
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identidade esteja tradicionalmente associada à ideia de uma “cultura original”
intransigível, compartilhada exclusivamente entre os membros de uma determinada
sociedade, Stuart Hall explica, em Cultural Identity and Diaspora (1990), que a
identidade cultural pode ser alterada de acordo com as experiências e
transformações subjetivas de cada indivíduo. Isso se torna especialmente evidente
se consideramos que as culturas são produtos inacabados que se encontram em
uma constante reconfiguração de seus valores e que, portanto, não são definidas
através de essências pessoais determinadas biologicamente. Tal perspectiva, por
sua vez, nos permite compreender a articulação, por exemplo, de diferentes culturas
na identidade de um sujeito; mesmo quando elas aparentam ser contraditórias
(AUGÉ, 2012; BHABHA, 1990). Logo, trata-se de um processo que consiste no
reconhecimento de quem nos tornamos a partir de nossas vivências em vez de uma
perspectiva ontológica voltada à consolidação de uma narrativa petrificada sobre
quem já fomos ao longo de nossas jornadas (HALL, 1990, 1996, 2003).
A televisão, nesse conjunto, também se revela como um elemento
interessante para se observar esse elo entre a familiaridade da protagonista com
certos conteúdos, como algumas das séries televisivas que ela consumia em sua
terra-natal, com a novidade daqueles pertencentes especificamente à esfera norteamericana. O noticiário, por exemplo, é um dos itens trazidos pela narrativa que
causam estranheza na personagem. Acostumada com a exibição de discursos e
eventos de congratulação aos oficiais do Exército Nigeriano, a protagonista sente-se
irrequieta ao assistir imagens de violência e perseguição policial que, não apenas se
diferenciam da abordagem com a qual ela estava habituada, mas que também
retiram dela a ilusão de que Brooklyn poderia representar o seu tão sonhado
Estados Unidos (ADICHIE, 2014a, p. 122). Em contrapartida, os comerciais,
recheados com seu apelo midiático, deixam-na extasiada, ambicionando pelas
soluções fáceis e promessas de sofisticação e felicidade adquiridas através de seus
produtos. “Em sua mente, eles se tornaram a América real, a América que ela só
conheceria quando se mudasse no outono para a faculdade” (ADICHIE, loco citado).
No momento em que a personagem finalmente adentra nesse universo de consumo,
porém, verificamos como a abundância e poluição visual das prateleiras repletas de
mercadorias deixam-na intimidada; como se o próprio apelo propagandístico que
antes a conquistara, de repente, oprimisse sua capacidade de racionalização.
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Ifemelu falou da vertigem que teve a primeira vez que foi ao supermercado;
foi até a seção dos cereais, querendo comprar flocos de milho simples, que
era o que estava acostumada a comer na Nigéria, mas subitamente foi
confrontada por cem tipos diferentes de cereal, num turbilhão de cores e
imagens, e teve que controlar uma zonzeira. (ADICHIE, 2014a, p. 159)

Nessa passagem verificamos que, apesar de Ifemelu possuir fortes
expectativas em relação ao estilo de vida norte-americano e buscar se inserir nesse
quadro, o choque cultural ainda parece inevitável em ocasiões de contrastes
significativos. Para Hall (1990, 2019), em contextos multiculturais como os
diaspóricos, esse complexo cruzamento cultural pode resultar no embate entre
velhas e novas identidades, uma vez que os sujeitos conservam e introduzem a todo
instante diferentes modos de pertencer ao mundo.
A questão linguística também participa nesse processo de adaptação da
personagem. Nesse início de suas experiências nos Estados Unidos vemos que
Ifemelu utiliza-se com frequência de expressões ou frases completas em igbo – algo
que desaparece no decorrer do romance. A protagonista até mesmo tenta conversar
com Dike nesse idioma, assumindo que ele, assim como ela mesma e sua tia, o teria
como língua materna acompanhada do inglês. Entretanto, ela descobre que Uju não
apenas optou por não o ensinar, como também não quer que Ifemelu o incentive a
aprender. A justificativa seria a de que usar ambos os idiomas, embora elas mesmas
o fizessem, iria confundi-lo já que “[a]qui é a América. É diferente” (ADICHIE, 2014a,
p. 117). O motivo verdadeiro, contudo, muito provavelmente deve-se ao receio de
que Dike sofresse com alguma forma de preconceito, o que torna preferível para Uju
que ele permanecesse monolíngue, sem essa herança de sua terra-natal, mas com
um sotaque americano perfeito (ibidem, p. 113). O sotaque, aliás, é uma das
características que faz Ifemelu começar a notar as dinâmicas de poder cultural que
imperam nos Estados Unidos – ainda que, naquele momento, ela não o
compreendesse desse modo. Ao observar sua tia, ela percebe o quanto Uju, na
presença de pessoas brancas, força um “[...] sotaque anasalado e escorregadio [...]”,
como que tentando soar como uma nativa norte-americana, e, com isso, adquire “[...]
uma nova personalidade, de alguém que pedia desculpas, rebaixava-se” (ibidem, p.
116-117). Em sua perspectiva, essa necessidade de sua tia metamorfosear-se aos
padrões estrangeiros era carregada de uma “[...] estranha ingenuidade com a qual
tia Uju se cobrira, como se fosse um cobertor” (ibidem, p. 127). Consequentemente,
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Ifemelu deixa de reconhecer um lugar Uju, julgando que ela havia deliberadamente
escolhido transformar-se em outra pessoa.
Esse distanciamento afetivo entre as personagens também contribui para
que Ifemelu se sinta deslocada tanto emocionalmente quanto geograficamente. Tal
sentimento decorre principalmente do fato de que a tia, em quem ela esperava firmar
seu ponto de referenciação para enfrentar os “perigos desconhecidos” dos Estados
Unidos, já não representa mais um lugar no qual ela possa se apoiar. A mudança
em Uju, aliás, é sentida por Ifemelu já quando elas se encontram no aeroporto,
onde, além de reparar na aparência desleixada da tia, incongruente à sua vaidade
familiar, a protagonista também constata na forma apressada com que ela a
recepciona uma indiferença, como se não houvesse entre elas uma amizade de
longa data. “Havia algo de diferente nela. Ifemelu notara no primeiro instante no
aeroporto, o cabelo mal trançado, as orelhas sem brincos, o abraço rápido e casual,
como se fizesse semanas, e não anos, desde que tinham se visto pela última vez.”
(ibidem, p. 112). Em outros casos, a impaciência rude de sua tia é que deixa a
personagem principal desorientada, fazendo com que Uju perca totalmente o seu
sentido de lugar. Esse espaçamento na relação torna-se especialmente nítido na
cena em que a tia comenta que Ifemelu passaria a utilizar o nome de uma amiga
sua, Ngozi Okonkwo, para trabalhar no país.
“É claro que você vai usar o nome dela”, disse tia Uju com as sobrancelhas
erguidas, como se mal tivesse conseguido se controlar para não perguntar
se Ifemelu era idiota. [...] Ficou magoada com a bronca. Era como se a
velha intimidade entre elas tivesse desaparecido de repente. A impaciência
de tia Uju, sua nova aspereza, faziam Ifemelu sentir que havia coisas que já
devia saber, mas que, por sua própria culpa, não sabia. (ADICHIE, 2014a,
p. 115).

Com isso, concluímos que o relacionamento com a tia, somado às suas
quebras de expectativas no novo país, torna Ifemelu vulnerável à insegurança do
espaço em que ela se insere. Segundo Tuan (1983), consoante à própria ameaça do
desconhecido, o espaço, muitas vezes, gera uma sensação de desamparo frente
aos seus “perigos” justamente porque, nele, reconhecemos o nosso medo da
solidão. Paralelamente, a descrição que temos na narrativa sobre as emoções de
Ifemelu era a de que “[h]avia uma desolação em sua vida, uma aridez em brasa,
sem pais, amigos ou um lar, os marcos familiares que faziam com que fosse quem
era” (ADICHIE, 2014a, p. 119, grifos nossos). Assumimos, com esse recorte, esses
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“marcos de familiaridade” como os lugares que representam tanto o seu processo de
identificação, formado a partir de suas experiências culturais e sociais, quanto o seu
sentimento de lugar pela Nigéria, uma vez que os elementos expostos a remetem a
esse país. Um exemplo que traduz esta colocação, ou seja, esse vínculo emocional
e identitário que a personagem mantém com a sua terra-natal, aparece quando tia
Uju, contente por conseguir a licença para exercer sua profissão de médica nos
Estados Unidos, abraça amorosamente Ifemelu, o que faz com que ela resgate,
especialmente pela figura da tia, [...] “uma lembrança doce de Lagos” (ibidem, p.
127).
Apesar dessa pequena reconciliação entre as duas, que recoloca, embora
em menor grau, o sentido de lugar em Uju, é seu primo Dike quem se revela, para a
surpresa da protagonista, como sendo o seu ponto de apoio emocional nesse
cenário. Para traçar um paralelo, no momento de chegada da protagonista ao
apartamento de sua tia, ele, diferentemente da mãe, a recepciona com uma calorosa
alegria infantil, abraçando-a “[...] como quem se lembrava dela” (ibidem, p. 113). A
demonstração de carinho que ele oferece em meio ao caos que a rodeia é o que
promove nela uma pausa diante do movimento. Com o tempo, a proximidade entre
os dois se fortalece e, mesmo Dike sendo apenas uma criança, uma cumplicidade
entre eles acaba se instaurando (ibidem, p. 119). É, possivelmente, por causa de
Dike que Brooklyn vem a se tornar em um lugar, embora a própria passagem do
tempo, que vagarosamente reposiciona as novidades dentro de um âmbito familiar,
também tenha uma relevância considerável nesse processo. No conceito de Tuan
(1983), o tempo, ainda que seja composto por experiências simples e rotineiras,
como as que a narrativa nos apresenta entre os dois, é fundamental nessa transição
do espaço em um lugar. Ainda que Ifemelu não aceite o Brooklyn como parte dos
Estados Unidos, o trecho abaixo demonstra como o bairro vem a se tornar em um
lugar pelas experiências que ela constrói nele.
Ifemelu queria começar a estudar, encontrar os Estados Unidos de verdade,
mas havia algo lhe roendo o estômago, uma ansiedade, e uma nostalgia
nova e dolorosa pelo verão no Brooklyn que se tornara familiar; crianças
andando de bicicleta, negros longilíneos usando camiseta sem manga
branca e justa, caminhões de sorvete tilintando, música alta vinda de carros
conversíveis, o sol brilhando até tarde da noite, coisas apodrecendo e
fedendo no calor úmido. (ADICHIE, 2014a, p. 128)
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Outro componente que serve como um amparo emocional para Ifemelu e,
talvez, para a estabilização desse seu novo lugar, é Obinze que, mesmo estando na
Nigéria, a encoraja a continuar “enfrentando esses novos perigos”. É ele, por
exemplo, quem a incentiva a conhecer e aproveitar os novos horizontes da cidade,
bem como a tentar compreender o comportamento de tia Uju. Assim, Ifemelu se
aventura a explorar Manhattan e, embora as expectativas criadas por Obinze a
deixassem tensa, com as mãos suadas e alerta a tudo o que acontecia ao seu redor,
logo ela mesma percebe que a imperfeição da paisagem já não a assusta como
antes (ADICHIE, 2014a, p. 126). Percebendo que esse bairro “[é] maravilhoso, mas
não é o paraíso” (ADICHIE, loco citado), ela até mesmo consegue se imaginar
passeando por ali com seu namorado, os dois de mãos dadas, comportando-se
como os casais norte-americanos que ela encontrava. Ainda, o próprio fato de que
Obinze, seu lugar, não demoraria para vir morar com ela promove uma espécie de
conforto e segurança que facilitam seu processo de adaptação, afinal foi ele quem
“[...] a ancorou ao longo daquele verão de espera [...].” (ADICHIE, 2014a, p. 128).
Pelo

que

observamos

até

aqui

verificamos

que

as

experiências

decepcionantes de Ifemelu em relação ao ambiente a levaram a desconsiderá-las
como parte de suas vivências nos Estados Unidos. Apesar disso, ela ainda
consegue, por meio da familiaridade com o local e do suporte de Dike e Obinze,
visualizar Brooklyn através de lentes nostálgicas que o colocam na posição de um
lugar. Essa relação mostra-se congruente se pensarmos, como propunha Bachelard
(1978, p. 200), que “[...] todo espaço verdadeiramente habitado traz a essência da
noção de casa” e, por conseguinte, de um lugar. Além disso, contemplamos como
sua identidade, a partir das diferenças culturais, veio a se tornar um integrante
importante nessa dinâmica que ela estabelece com o seu entorno, visto que elas se
traduzem em suas experiências de negociação cultural (RUTHERFORD, 1990). Ou
seja, como pontua Hall em “Who Needs ‘Identity’?” (1996), a identidade passa a ser
formada a partir das diferenças e não apesar delas. Ademais, diante da própria
organização entre espaço e lugar, não podemos esquecer que existe um processo
de identificação que faz com que sejamos igualmente moldados por eles e que,
consequentemente, haja a atuação deles também em nossas identidades
(BERDOULAY; ENTRIKIN, 2014).
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4.2.2.2 Filadélfia: “Cheiro Embolorado da História”
Após o período no qual passa morando com sua tia Uju, o segundo destino
de Ifemelu encontra-se na Filadélfia, cidade na Pensilvânia, onde ela começa seus
estudos no exterior. Nesse cenário, observamos que a personagem se depara com
diversas situações delicadas que abalam sua relação tanto com os Estados Unidos
quanto consigo mesma. Verificamos através da topoanálise (BORGES FILHO, 2020)
que as estações do ano são os componentes que melhor fornecem indícios sobre as
funções desse espaço literário, proporcionando, por exemplo, a chance de
antevermos o teor dos eventos seguintes, bem como de acompanhar a transição
dos sentimentos de Ifemelu.
A chegada da protagonista na Filadélfia durante o final do verão de sua
mudança, por exemplo, representa os últimos resquícios de suas esperanças
inocentes em relação aos Estados Unidos. Nesse período ainda percebemos uma
empolgação derivada de sua crença de que finalmente estava conhecendo a
“verdadeira América”. Seu desejo ardente de enaltecer a cidade a fim de reconhecêla enquanto um lugar – como o seu lugar nos Estados Unidos – faz, no entanto, com
que ela ignore as imperfeições da realidade à sua volta. Nem mesmo seu
estranhamento quanto à magreza excessiva de Ginika (ADICHIE, 2014a, p. 130) ou
a percepção involuntária de que dos defeitos locais, como a lotação no pequeno
terminal de ônibus ou a miséria do mendigo que perambulava perto dali (ADICHIE,
loco citado), são capazes de convencer a protagonista a se desfazer de suas
expectativas. Como consequência, suas experiências iniciais nesse “lugar” se
traduzem em contrapontos nos quais Ifemelu tenta enfatizar as supostas qualidades.
Para ela, “[a] Filadélfia tinha cheiro do sol do verão”, vivaz e auspicioso, embora, por
conta desse mesmo calor, houvesse um odor penetrante e repulsivo “de asfalto
queimado [...]”; era onde ela provaria os gyros que passaria a gostar, mas que, em
contrapartida, sugeriam em sua consciência a desigualdade social daqueles
imigrantes que os preparavam em “[...] carrinhos de comida aninhados nas
esquinas, com estrangeiros morenos, homens e mulheres, trabalhando debruçados
lá dentro”; era, também, onde ela perceberia que as mulheres usavam tênis ao invés
de salto alto, “[...] prova da preferência americana pelo conforto e não pela elegância
[...]”, sem que presumisse que isso talvez fosse uma consequência do estilo de vida
acelerado norte-americano; por fim, era onde ela se depararia com demonstrações
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de amor entre os casais que ficavam “[...] enlaçados, beijando-se de tempos em
tempos, como se temessem que, se soltassem as mãos, seu amor se dissolveria,
derreteria e viraria nada” (ADICHIE, 2014a, p. 131), não admitindo que,
internamente, julgava esses mesmos afetos exagerados.
Em decorrência dessa deturpação ocasionada pelo seu anseio em se fazer
pertencer ali, Ifemelu visualiza na cidade a potencialidade de um lugar “[...] que
poderia ser gentil” (ADICHIE, loco citado) – algo que descobrimos pelo desenlace do
enredo que não se confirma, ao menos a princípio, de forma espontânea. Sua
urgência em fixar um lugar nesse país, contudo, pode ser explicada, para além do
estigma que a protagonista manifesta no que se refere ao prestígio cultural desse
contexto, na própria necessidade que nós seres humanos possuímos de estabelecer
núcleos permanentes de vínculos emocionais em meio à vastidão incompreendida
do nosso redor (RELPH, 1976). Nesse sentido, considerando que as experiências da
protagonista até o momento não tenham propiciado a criação convicta de uma
identificação com os locais por onde ela transitou, é natural que haja, sobretudo
mediante suas expectativas, a busca pela consolidação de um ponto de centralidade
e pertencimento. Todavia, Tuan (1983) nos recorda que, para a geração de um lugar
que faça com que nos sintamos verdadeiramente enraizados, há de se requerer um
conjunto de vivências que sejam capazes de assegurá-lo em sua estabilidade,
sensação de segurança e admiração; do contrário, ele apenas transmitirá, no
máximo, um sentido de lugar. Pelos eventos que se seguem na história, porém,
verificamos que tanto as ações quanto os cenários em que elas ocorrem expressam
uma incompatibilidade no que se refere aos sentimentos de referência emocional
que a personagem busca projetar nesse meio. Acreditamos que esse desencontro
sirva como uma estratégia da narrativa para englobar, através do próprio contraste
com os sentimentos, uma forma de propiciar e até mesmo antecipar o andamento da
história (BORGES FILHO, 2020). Para elucidar essa colocação, trazemos algumas
comparações entre essas tentativas de investimento emocional por parte da
personagem e as descrições que a obra nos oferece.
A primeira delas se passa na loja de roupa que Ifemelu visita com Ginika,
onde o caráter sombrio e frenético do ambiente, somado às andanças apressadas
das vendedoras, fizeram com que o espaço lhes remetesse negativamente à uma
casa noturna (ADICHIE, 2014a, p. 134). Somada a essa impressão, é nesse cenário
que a protagonista começa a reparar, através das atitudes de sua amiga, o quanto
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Ginika havia incorporado a cultura local. No momento em que estão examinando
algumas das peças de roupa à venda, por exemplo, Ifemelu sequer consegue
decifrar a finalidade de algumas delas, estranhando seus formatos e texturas
(ADICHIE, loco citado); Ginika, por outro lado, sente-se deslumbrada por um vestido
que havia sido recém entregue ao estabelecimento, um símbolo da moda vigente,
mas que, ao olhar da protagonista, era grotesco demais até mesmo para ser
considerado como uma vestimenta. A resolução de sua amiga em comprá-lo, no
entanto, faz com que a personagem principal se pergunte “[...] se ela também
adquiriria o mesmo gosto por vestidos sem forma, se era isso que os Estados
Unidos faziam com você” (ADICHIE, 2014a, p. 135).
Além desse contraste entre valores estéticos, o sotaque de Ginika, assim
como aconteceu com Uju, é outro elemento que chama a atenção de Ifemelu.
Apesar de reconhecer que sua antiga colega de escola havia se mudado para os
Estados Unidos ainda na adolescência, diferentemente de sua tia que se deslocou
para esse país já adulta, e que, por conta disso, era capaz de se comunicar com
espontaneidade no linguajar norte-americano, a protagonista não deixa de detectar
em seus momentos de transição para o sotaque nigeriano um certo esforço em se
fazer soar familiar, de modo a sugerir que ela, tal qual a amizade entre elas,
permanecia imaculada. Entretanto, nessas ocasiões sua fala não apenas se tornava
recheada de expressões obsoletas e sons afetados pelo desuso, como também
evidenciavam a sobreposição de sua intencionalidade sob a naturalidade do ato;
revelando, em contrapartida, que realmente havia a assimilação de uma identidade
cultural estadunidense por parte de Ginika (ibidem, p. 131-133). Essa mudança
transparente na amiga, porém, não chega a abalar o vínculo que elas possuem, mas
serve como um reforço para Ifemelu de que existem códigos linguísticos e culturais
que pairam, incompreendidos, por esse espaço em que ela se encontra.
Alguns desses códigos são apresentados ainda nesse episódio, onde a
protagonista aprende que certas palavras no inglês estadunidense possuem
conotações particulares desse contexto, o que as impedem de serem utilizadas de
forma neutra. No caso em questão, Ifemelu observa, a princípio sem compreender,
as esquivas tanto de Ginika quanto da funcionária no caixa de se referirem à
atendente que as havia auxiliado pela cor da pele, o que acaba gerando uma
situação ambígua que não as permite chegar à uma conclusão definitiva. A reação
da protagonista diante dessa confusão é sarcástica – “‘Eu estava vendo a hora que
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ela ia perguntar: ‘Foi a que tinha dois olhos ou a que tinha duas pernas?’. Por que
ela não perguntou se tinha sido a negra ou branca?” (ibidem, p. 135) –, mas é por
meio de vivências como essa que ela passa a construir, mesmo que sutilmente no
começo, um olhar crítico sobre o seu entorno. Em um sentido semelhante ao dessa
cena, Ginika relata que a tonalidade parda de sua pele, um símbolo de prestígio em
sua terra-natal, é encarada nos Estados Unidos de forma problemática, o que faz
com que ser chamada de “mestiça”45 nesse país seja um motivo de ofensa ao invés
de uma qualidade admirável (ibidem, p. 132). Nesse quesito cabe comentar,
conforme já denunciava Franz Fanon em Pele Negra, Máscaras Brancas (2008, p.
104), o quanto “[n]o mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na
elaboração de seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é unicamente uma
atividade de negação. É um conhecimento em terceira pessoa”. No caso de Ginika,
vemos que ela aprende como nesse cenário cultural que valoriza a branquitude o
resultado de seu cruzamento genético deve ser recebido como uma característica
pejorativa; ou seja, ela passa a produzir um conhecimento sobre si mesma que não
apenas parte de uma perspectiva alheia, mas que também está subjugado a valores
que são propositadamente depreciativos. Ifemelu, com o tempo, também passa a
perceber como o seu fenótipo afeta suas relações sociais, fazendo com que ela
venha a se descobrir como negra pelas consequências de se possuir esse tom de
pele em meio à hegemonia branca – “[...] eu não pensava em mim mesma como
negra e só me tornei negra quando vim para os Estados Unidos” (ADICHIE, 2014a,
p. 308). Outros adjetivos que possuem, igualmente, interpretações distintas
daquelas com as quais elas estavam habituadas na Nigéria são os de “magro” e
“gordo”. Enquanto o primeiro é tido negativamente no país africano, no cenário em
que elas estão situadas ele é recebido de forma oposta, isso é, como um elogio
(ibidem, p. 132) – o que revela, considerando o processo de americanização de
Ginika, o motivo pelo qual ela se encontrava com a “[...] metade do tamanho antigo”
(ibidem, p. 130); por outro lado, o segundo que não expressa qualquer forma de
julgamento insultuoso para o nigerianos, é tão agressivo para os estadunidenses
que faz com que a própria protagonista o retire de seu vocabulário (ibidem, p. 10).
_______________
Grada Kilomba (2019) explica como a origem desses termos que designam os resultados de
misturas interraciais denotam em sua essência uma conotação pejorativa que está vinculada a uma
hierarquia racial. Especificamente nesse caso da palavra “mestiça”, a pensadora comenta a
existência de uma relação direta com o conceito de “vira-lata”, ou seja, da mistura indesejada entre
“raças diferentes” que, além de carregar uma referência animalesca, também perpetua uma ideia de
contaminação da “raça” (branca) pura.
45
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Ainda ao final desse verão, temos as experiências de Ifemelu em busca por
uma acomodação nos arredores da universidade onde, logo mais, ela iniciaria seus
estudos. Pela narrativa, descobrimos que a protagonista viria a se instalar em um
apartamento onde ela se depara, não com uma barata rechonchuda ou alguns
poucos móveis como no lar de sua tia, mas com a presença repugnante de um
camundongo que saltitava por entre os aposentos e de objetos há muito
deteriorados pelo tempo (ibidem, p. 135). Para a sua sorte – ou, talvez, menos azar
–, uma amiga de Ginika informa que há um quarto disponível em um outro prédio na
região, o que auxiliaria Ifemelu a economizar despesas e se livrar desse espaço
hediondo. As perspectivas para esse outro local, contudo, não são melhores que a
do anterior e, com isso, a personagem se depara com outro ambiente que transmite
igualmente uma aparência de negligência e abandono, que deveras se opõe às
expectativas que ela possuía de morar em casas como a do Cosby Show.
Era num apartamento de quatro quartos com o carpete mofado que ficava
em cima de uma pizzaria na Powelton Avenue, na esquina onde drogados
às vezes largavam o cachimbo de crack, pedaços horríveis de metal
retorcido que brilhavam ao sol. O quarto de Ifemelu era o mais barato, o
menor, de frente para a parede de tijolos gastos do prédio ao lado. Havia
pelos de cachorro flutuando no ar. (ADICHIE, 2014a, p. 136).

Pela ênfase que a narrativa projeta na descrição desse espaço, somos
levados a considerar, por meio de um viés topoanalítico, que esse conjunto de
elementos espaciais já propiciam ao leitor um direcionamento quanto ao teor dos
eventos subsequentes. Tal apontamento confirma-se quando observamos que o
sentimento de deslocamento da protagonista deixa de se restringir a esse espaço
físico, mas se estende, no decorrer da trama, a outros âmbitos, como o emocional,
social e cultural. Podemos apontar como exemplos desses aspectos os próprios
impasses que Ifemelu vivencia nesse apartamento. A começar pelos inconvenientes
causados pelo cachorro de Elena, vemos que eles geram na protagonista tanto um
desconforto físico (e cultural), pela imundice que o animal representa para ela,
quanto social (e, novamente, cultural), pela sua incapacidade de sentir afeto por ele.
Essa desconformidade dos comportamentos da protagonista em relação a esse “pet”
acaba transformando-a, na visão de Elena, em uma pessoa anormal (ADICHIE,
2014a, p. 136). Esse mesmo rótulo acaba sendo cravado pelas demais colegas
quando elas descobrem que Ifemelu nunca havia jogado boliche, algo que, para
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elas, era tão elementar quanto comer ou beber (ADICHIE, loco citado). Em
contrapartida, Ifemelu sente-se distante delas quando repara na forma desleixada e
despreocupada com que se comportam. O fato de não possuírem sequer uma
esponja de banho dentre todos os itens de higiene que acumulavam no banheiro
(ADICHIE, loco citado), de julgarem que bastava um estilo de roupa casual para irem
às festas (ADICHIE, 2014a, p. 137) ou, ainda, de não se preocuparem em calcular
até mesmo seus gastos mínimos pessoais (ADICHIE, loco citado), são alguns dos
exemplos que fazem com que a protagonista sinta uma crescente desarmonia entre
seus estilos de vida. Diante dessa desorientação e até mesmo repulsa que afetam a
personagem principal, ela se torna incapaz de criar vínculos afetivos seja com suas
colegas de apartamento ou com o próprio cenário, fazendo com que se visse
beirando o que cria ser a mediocridade de sua vida. “Ifemelu estava na periferia de
sua própria vida, compartilhando uma geladeira e um banheiro, uma intimidade rasa,
com pessoas que não conhecia nem um pouco” (ADICHIE, loco citado).
Se, conforme coloca Jonathan Rutherford em “A Place Called Home: Identity
and the Cultural Politics of Difference” (1990), a identidade de um indivíduo é
composta pelas suas experiências sociais, culturais e econômicas, então vemos que
existem nesses episódios impactos diretamente relacionados aos modos de “ser-nomundo” que se encontram à disposição de Ifemelu. Apesar disso, reparamos que o
estranhamento da protagonista no que concerne às atitudes das demais
personagens vem acompanhado de uma recusa em aceitá-las em sua normalidade,
seja para os padrões locais ou, principalmente, para aqueles de sua terra-natal.
Consequentemente, isso revela como Ifemelu se mantém, mesmo depois de
incorporar alguns traços da cultura norte-americana em Brooklyn, fortemente
conectada à sua identidade cultural nigeriana; o que demonstra que a seu processo
de territorialização subjetiva, ou seja, de “autoidentificação” (GUATTARI; ROLNIK,
1996, p. 72) permanece inclinado à sua visão de mundo tradicional. Isso, por sua
vez, é compreensível se levarmos em consideração que a identidade está
fortemente atrelada ao sentido de pertencimento que construímos, sobretudo,
através do meio social (WEEKS, 1990), o que, no caso da personagem, torna-se
inviável nesse momento.
O último cenário que a narrativa nos fornece antes da chegada da nova
estação é aquele onde a protagonista inicia sua busca incessante por emprego;
neste caso, para uma vaga de cuidadora domiciliar.

76

Num apartamento na parte sul da Filadélfia, uma mulher de expressão
cansada abriu a porta e deixou-a entrar num cômodo onde havia um fedor
forte de urina. A sala era escura e abafada e Ifemelu imaginou o prédio
inteiro imerso em urina acumulada durante meses, talvez anos, e ela
trabalhando todos os dias no meio dessa nuvem. (ADICHIE, 2014a, p. 139).

A descrição sufocante do ambiente, que se assemelha em asquerosidade
daqueles outros observados até aqui, parece indicar, tal como os demais, não mais
um contraste com as expectativas da personagem – embora elas ainda se façam
presentes como podemos julgar pelo alívio que Ifemelu sente ao ser recusada para
o trabalho (ADICHIE, 2014a, p. 140) –, mas em um direcionamento para a
decadência na qual a protagonista é cada vez mais imersa na narrativa. A própria
impossibilidade de utilizar seu verdadeiro nome para poder adquirir uma fonte de
sustento representa, nessa conjectura, um apagamento (existencial e identitário) que
decorre de sua condição de estrangeira, de quem não pertence àquele lugar.
Com a chegada do outono, as paisagens, assim como os sentimentos da
protagonista, assumem gradativamente um aspecto cinzento e nebuloso. O início
dessa estação é marcado pela dificuldade de Ifemelu em conseguir obter um
emprego, o que acarreta nela uma aflição tanto pelo seu declínio econômico quanto
por não compreender o que a impedia de ser convocada até mesmo para aqueles
trabalhos de menor prestígio. “Seu outono da semicegueira tinha começado, o
outono das perplexidades, das experiências que teve sabendo que havia camadas
escorregadias de significado que lhe escapavam” (ADICHIE, loco citado). Sua
sensação era a de que, embora a realidade estivesse escancarada à sua frente, ela
era incapaz de decifrá-la. Consequentemente, era como se a personagem estivesse
vagando sem rumo por entre as sombras de um espaço e não soubesse como
dispersá-las. “Ifemelu podia ver a silhueta das coisas, mas nunca com clareza o
suficiente, nunca o suficiente” (ADICHIE, loco citado). Nesse seu perambular
desnorteado é, surpreendentemente, a chegada de seu cartão de crédito, com seu
nome verdadeiro gravado em itálico, que rompe, ao menos momentaneamente, com
esse sentimento de invisibilidade que se apoderava cada vez mais dela (ADICHIE,
2014a, p. 142). O apoio de Dike e Obinze são também fundamentais nesse sentido.
Fosse pela inocência de seu primo ou pelas palavras sábias e tranquilas de seu
namorado, Ifemelu era capaz de encontrar neles uma fonte de descontração em
meio ao caos, bem como de coragem para prosseguir em sua busca de uma vida
melhor nos Estados Unidos (ibidem, p. 141). Sobretudo com Obinze, “[...] Ifemelu
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podia sentir o que sentia, não tinha de forçar uma alegria na voz como fazia com os
pais, dizendo que estava ótima, que achava que ia conseguir um emprego de
garçonete, que estava se acostumando muito bem às aulas” (ADICHIE, 2014a, p.
141). Logo, ele continua oferecendo uma referência de bem-estar, segurança e
estabilidade, enquanto os pais da protagonista, com quem ela não se permite ser
honesta o suficiente, permanecem com um sentido de espaço.
Com o avanço do outono, iniciam-se as experiências da personagem
principal na tão aguardada universidade. Nesse cenário, percebemos que Ifemelu se
depara com novos “significados que lhe escapavam”, mas que, desta vez, ela tenta
investigá-los obstinadamente a fim de se apossar deles; mesmo que, para isso, ela
precise modificar traços de sua própria identidade. O episódio que melhor
representa essa transformação acontece logo no evento de recepção aos calouros
em que ela conhece Cristina Tomas. No diálogo entre as duas, Ifemelu percebe que
essa outra personagem possui um modo de falar peculiar, no qual as palavras eram
articuladas com uma lentidão e exagero – “Isso. Você. É. Uma. Aluna. Estrangeira?”
(ADICHIE, 2014a, p. 143) – que a fizeram acreditar que ela tivesse algum tipo de
doença. Conforme a conversa progride, porém, Ifemelu descobre que o motivo pelo
qual a outra falava daquele jeito devia-se, na verdade, a uma resposta ao seu
sotaque nigeriano. Com isso, a protagonista reforça sua fluência na língua inglesa,
implicando que não havia a necessidade de Cristina continuar com aquela
performance. Apesar disso, a nativa rebate, em tom de ironia, de que não tinha
certeza do quão bem Ifemelu era capaz de interagir no idioma, fazendo com que ela
se sentisse reduzida à imagem de uma “[...] criança pequena, de braços e pernas
moles, babando” (ADICHIE, loco citado). Essa cena nos permite estabelecer um
novo paralelo com o já mencionado ensaio de Fanon (2008, p. 44), no qual o
pensador alega que “[...] um branco, dirigindo-se a um negro, comporta-se
exatamente como um adulto com um menino, usa a mímica, fala sussurrando, cheio
de gentilezas e amabilidades artificiosas”. Por essa citação podemos interpretar que
o modo infantilizado e presunçoso com que Cristina se dirige à Ifemelu dissimula sua
intenção de inferiorizar a protagonista por esta ser estrangeira e, ainda mais, negra.
Enfatizamos aqui o verbo “dissimular” porque ao esconder suas verdadeiras
motivações, ela perpetua um comportamento racista que a exime da possibilidade
de ser diretamente classificada como tal. Segundo Grada Kilomba em Memórias da
Plantação: Episódios de Racismo Cotidiano (2019), “[a] dificuldade de identificar o
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racismo não é apenas funcional para o racismo, mas é também uma importante
parte do racismo em si” (p. 162), um entendimento que se aplica a tantas outras
formas de preconceito, tal como ao caráter igualmente xenofóbico nessa atitude de
Cristina. Como consequência dessa humilhação, Ifemelu sente-se impelida a
substituir seu sotaque por um norte-americano, o que, em contrapartida, impacta
diretamente na sua identidade. A importância desse momento para a história é
destacada pela narrativa no paralelo que essa vincula ao clima, insinuando que,
conforme a personagem praticava esse novo modo de falar com o qual não se
identificava, o frio da estação fazia-se concomitantemente mais presente (ADICHIE,
2014a, p. 144) – simbolizando, por sua vez, o distanciamento irrefletido da
protagonista daquela versão mais autêntica de si mesma. Assim, Ifemelu se
encaminha para um processo alienante de adaptação cultural que não a permite ver
as manipulações sociais que operam sobre sua identidade, nem a artificialidade do
sentimento de pertencimento que ela almeja alcançar através dessa suposta
assimilação.
Embora os contrastes culturais com os quais a personagem se depara ainda
causassem nela um estranhamento, fazendo com que não entendesse, por
exemplo, como a participação dos alunos poderia ser um critério avaliativo na
universidade (ADICHIE, loco citado) ou como poderia ser didaticamente útil assistir a
um filme em sala de aula (ADICHIE, 2014a, p. 147), ela se empenha em se fazer
integrada nesse contexto investindo sua atenção a essas dinâmicas e estudando
mais formalmente sobre os Estados Unidos. Desse modo, mesmo reconhecendo
que suas leituras a haviam proporcionado argumentos concretos o suficiente para
que ela se sentisse à vontade para contribuir nos debates em sala de aula (ibidem,
p. 146), Ifemelu continuava ambicionando por incorporar também as maneiras de ser
norte-americana, desejando “[...] torcer por um time no Super Bowl, entender o que
era um Twinkie e o que significavam um lockout na temporada esportiva, medir tudo
em onças e pés quadrados, pedir um muffin e dizer ‘Eu me dei bem’ sem se sentir
boba” (ibidem, p. 145). Essa sua ansiedade em participar das práticas desse país
torna até mesmo alguns dos hábitos que a personagem considerava irritantes, como
o costume de definirem tudo pelo termo “animado”, ou irracional, como o fato de
perguntarem se estava “tudo bem” ao invés de dizerem que “sentiam muito” em
ocasiões desafortunadas, a serem motivos de orgulho pessoal quando ela mesma
os utilizava. “Palavras novas estavam lhe escapulindo da boca. Colunas de névoas
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se desfaziam” (ibidem, p. 146). Verificamos, a partir desse quadro, que a aquisição
desse vocabulário em conjunto aos outros modos de se portar e observar a
realidade tomam a forma de pequenas conquistas para a personagem que passa,
através delas, a conseguir identificar aqueles vultos de outrora e a se visualizar
nesse novo sentido aparente de lugar.
Essa sua estratégia de forçar uma assimilação cultural em si mesma, no
entanto, denuncia o esquema proposto por Homi K. Bhabha em O Local da Cultura
(2013) de que nossos processos de identificação se manifestam pelo “desejo do
Outro” (p. 96), ou seja, de que eles estão sujeitos às projeções que
(in)conscientemente selecionamos assumir como uma forma de atuar nessas
relações de alteridade. Embora nossas escolhas identitárias dependam de fatores
variados, são os valores que almejamos compartilhar em comum que, geralmente,
determinam essa tentativa de aproximação com a figura de um Outro (WEEKS,
1990). Isso, como vimos, se opera em Ifemelu na sua convicção de que bastasse
metamorfosear-se na cultura norte-americana para que esse espaço viesse a se
tornar em um lugar ao qual ela poderia pertencer. Não obstante tal perspectiva,
constatamos que ela concretamente percebe um sentido de lugar na universidade,
uma vez que é nela que a protagonista se sente segura da opressão espacial afora,
bem como livre para se expressar – “[...] e ganhar por isso não uma bronca por não
ter respeito, mas um movimento encorajador de cabeça” (ADICHIE, 2014a, p. 146) –
, mas, acima de tudo, confortavelmente acolhida por suas facilidades e exuberância
estrutural. Além de apreciar seus gramados verdes e contar com salas de aula
equipadas com ar-condicionado, reparamos que é na biblioteca, onde ela vinha
acumulando seus novos conhecimentos teóricos sobre os Estados Unidos, que
existe um foco de atenção dentre os demais.
Ela passava seu tempo livre na biblioteca, lindamente iluminada; os
diversos computadores, as salas de leitura grandes, limpas e arejadas, o ar
alegre e acolhedor de tudo pareciam-lhe de uma extravagância
pecaminosa. Afinal, Ifemelu estava acostumada a ler livros com páginas
faltando que haviam caído por terem sido passadas por mãos demais. E,
agora, estava em meio àquela sucessão de livros com lombadas inteiras.
(ADICHIE, 2014a, p. 146).

É principalmente pela discrepância com sua realidade estudantil na Nigéria
que notamos como esse lugar, “de uma extravagância pecaminosa”, adquire
prontamente tal sentido. Sua comodidade proporciona à Ifemelu inspiração para
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continuar com os seus estudos e um refúgio do espaço que representa, por
exemplo, o seu apartamento. Esse sentimento de pausa para recuperação também
se estende para as reuniões nas quais participa na Associação de Estudantes
Africanos em seu campus. Por mais que elas ocorressem em um ambiente
simplório, é nesse outro lugar que a protagonista reencontra fôlego e identificação
para prosseguir em sua jornada. “Ali, Ifemelu tinha uma leve sensação acalentadora
de renovação. Ali, ela não precisava se explicar” (ADICHIE, 2014a, p. 149). Apesar
disso, como muitas das discussões estavam voltadas às comparações entre
Estados Unidos e África, Ifemelu começa a se dividir entre o despertar de uma
ambição corajosa para enfrentar os “perigos” do espaço atual e uma saudade
incontrolável de retornar para a sua terra-natal, para a proteção do seu lar. Obinze,
nesse aspecto, também possui influências sobre a confusão desses sentimentos,
pois, embora ele a encorajasse a buscar por outros lugares na sociedade e cultura
norte-americanas, era para a familiaridade e companhia dele que a personagem se
sentia realmente atraída. Por não poder estar fisicamente junto dele, porém, seu
consolo resumia-se a narrar suas experiências para ele e ler suas respostas que
voltavam sempre em “[...] cartas cuidadosas e suntuosas que abriram uma nova
intimidade entre eles” (ibidem, p. 146).
Diante desse panorama, vemos que é na formação desses lugares, seja
através de novas identificações ou daquelas conservadas no abrigo das memórias,
que a personagem continua elaborando as bases para a sua vivência no mundo
(MARANDOLA JR., 2014b). Os estímulos alentadores que o meio acadêmico e
Obinze proporcionam à Ifemelu, entretanto, não a resguardam do sufoco que se
torna a sua procura por emprego. Mesmo com o apoio de Wambui, a presidente da
Associação, e com a confiança de que estava se saindo melhor nas entrevistas, a
protagonista não é contratada para nenhuma das vagas às quais se candidata. A
angústia de não saber o porquê de nunca ser convocada evolui proporcionalmente
ao acúmulo de contas sobre sua mesa, até que, por fim, ela se torna propriamente
um desespero com contornos de depressão (ADICHIE, 2014a, p. 153).
É no auge do outono que Ifemelu se depara com o anúncio que,
posteriormente, resultaria em sua experiência mais traumática nos Estados Unidos.
A oferta de emprego, tentadora pelo salário – um dia de serviço seria o suficiente
para pagar o aluguel de um mês inteiro – causa, no entanto, receio ao perceber na
dubiedade das atitudes de seu entrevistador uma pretensão maliciosa para a função
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de “assistente pessoal para ajuda no relaxamento”. Intimidada, ela recusa a vaga,
mas sente, com isto, um remorso por reconhecer que estavam lhe faltando opções.
Paralelamente, é no seu retorno para o apartamento que temos uma nova descrição
sobre o cenário. “As árvores estavam explodindo de cor, com folhas vermelhas e
amarelas que tingiam o ar de dourado, e ela pensou nas palavras que lera em algum
lugar: O primeiro verde da natureza é ouro” (ibidem, p. 155). Por essa passagem
verificamos que existe uma sugestão da narrativa de que “o primeiro verde da
natureza”, ou seja, a transição dessas estações mais gélidas para o início da
primavera, representará um momento significativo para a história, valioso como
“ouro”, que está na retomada das esperanças de Ifemelu. Nesse momento, porém, a
simbologia por trás desse verde precioso põe-se em contraste com as cores da
estação presente, o que, por sua vez, indica a decadência da vivacidade tanto do
ambiente quanto da personagem. Ressaltamos, mais uma vez, o quanto o clima
nesse romance serve como um componente representacional dos sentimentos da
protagonista, além de, em casos como esse, possibilitarem antever as ações
seguintes da narrativa pelas comparações que ela nos fornece. No que diz respeito
ao desamparo emocional de Ifemelu nesse espaço, podemos detectá-lo por meio do
impacto que o cenário causa nela ao fazê-la desejar ardentemente a estabilidade do
seu lar. “O ar fresco, fragrante e seco, fez com que se lembrasse de Nsukka durante
a época do harmatão e trouxe consigo uma pontada súbita de saudade, tão aguda e
abrupta que encheu os olhos dela de lágrimas” (ADICHIE, 2014a, p. 155).
Sua frustração nessa busca desenfreada para conseguir se inserir no
mercado de trabalho – que chega até mesmo a fazê-la crer que talvez a única
explicação estivesse em uma espécie de intervenção demoníaca, conforme afirmaria
sua mãe (ADICHIE, 2014a, p. 153, 156) –, torna-se ainda mais acentuada quando
Obinze se oferece para ajudá-la financeiramente e a proposta dele, apesar das boas
intenções, evidencia a inversão de papéis entre ele, que está na Nigéria,
providenciando o dinheiro para ela, que se encontra Estados Unidos (ADICHIE,
2014a, p. 156). Nesta situação, é Ginika quem a incentiva a não desistir, falando
sempre “[...] num tom alegre, como quem queria empurrar a amiga na direção da
esperança” (ADICHIE, loco citado). É ela, também, quem comenta sobre a procura
de uma conhecida por uma nova babá, o que reanima Ifemelu a se dedicar para
causar uma boa impressão na entrevista. No momento em que ela conhece
Kimberly, sua possível contratante, a simpatia que se instala entre elas impulsiona
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ainda mais as expectativas da protagonista, fazendo-a crer que, dessa vez, ela
haveria de conseguir ocupar a tão aguardada vaga de trabalho. Não obstante,
quando Ifemelu recebe a notícia de que outra pessoa havia sido contratada, ela é
dominada por uma tristeza enfurecida que a afunda em um estado letárgico de
desilusões. Esses acontecimentos são seguidos pela aproximação do inverno, no
qual a hostilidade do espaço exterior acaba refletindo-se no próprio interior da
personagem. “Era o fim do outono, as árvores pareciam ter criado chifres, folhas
secas às vezes entravam no apartamento e o aluguel tinha vencido” (ADICHIE,
2014a, p. 162). A traição dos Estados Unidos, com suas injustiças e demandas
enigmáticas, ao invés de serem, como esperava Ifemelu, um lugar de prosperidade,
fazem com que ela se perca em seus sentimentos e não consiga mais agir sobre a
realidade como antigamente. Seu descontrole faz-se especialmente nítido quando
ela quase agride a colega de quarto por não suportar sua provocação de que era
Ifemelu quem implicava com seu cachorro e que planejava matá-lo com um vodu.
Ifemelu tinha sentido vontade de dar uma bofetada em sua colega dissoluta
não porque o cachorro dela comera seu bacon, mas porque estava em
guerra com o mundo e acordava todos os dias sentindo-se machucada,
imaginando uma horda de pessoas sem rosto que estavam todas contra ela.
O fato de não conseguir visualizar o futuro a aterrorizava. (ADICHIE, 2014a,
p. 164).

O ímpeto dessa ação, porém, espanta até mesmo a protagonista, que se vê
“[...] abalada com a própria reação, com a rapidez com que sua fúria surgira”
(ADICHIE, 2014a, p. 164). Constatamos, com isso, que o desgaste emocional de
Ifemelu provoca nela um descompasso interno que a impede de lidar racionalmente
com as ameaças do espaço ao seu redor, o que, por conseguinte, a torna
susceptível às garras da depressão. Considerando que nossas experiências
influenciam na construção de nossa subjetividade (LARROSA, 2006, 2021), vemos
que existe nela uma transformação na esfera pessoal que retira dela aquela
inocência esperançosa anterior e a substitui por um desapego rancoroso pelo
mundo que se volta, inclusive, a si mesma. Esse deslocamento de sua própria
familiaridade é levado ao extremo quando ela, sem perspectivas otimistas à sua
frente, se submete à tal vaga de “assistente pessoal”. Por conta desse episódio, a
protagonista não é mais capaz de se reconhecer e, menos ainda, de aceitar o seu
próprio corpo maculado – “Queria tomar uma ducha, esfregar a pele, mas não podia
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suportar a ideia de tocar o próprio corpo, e por isso vestiu a camisola com cuidado,
para encostar o mínimo possível em si mesma” (ADICHIE, 2014a, p. 166) –, fazendo
com que o lugar que ainda restava em si se desvanecesse por completo. Esse
espaço topofóbico, ou seja, repulsivo e desagradável (RELPH, 1979), no qual se
converte o seu corpo é transmitido, na mesma proporção, para o espaço geográfico
em que ela se encontra. Ifemelu, depois do ocorrido, sente-se reduzida à imagem de
“[...] uma bolinha [...] tão pequena, tão insignificante [...]” (ADICHIE, 2014a, p. 166)
que é transferida para a narrativa na descrição do tamanho de seu quarto assim que
retorna para ele – “[...] aquele quarto minúsculo com o carpete mofado” (ADICHIE,
loco citado). Além disso, a menção ao “carpete mofado” nos faz criar um paralelo
com o sentimento de impureza que a protagonista sente impregnado em sua pele,
como se ela mesma estivesse contaminada pelo trauma da experiência. Nesse
sentido, podemos interpretar que os Estados Unidos se tornam para ela um espaço
igualmente topofóbico, visto que a aversão dela sobre si reflete-se, também, no
cenário em que está situada.
Em decorrência da sobreposição desses espaços que se instauram em sua
vida, Ifemelu, naturalmente, sente-se encurralada e pressionada a escapar para os
seus lugares já consolidados onde, na segurança de sua familiaridade, ela seria,
talvez, capaz de se recompor. Reconhecendo a impossibilidade de retornar à sua
terra-natal, por mais que isso não a impedisse de se imaginar “[...] arrumando as
malas, comprando uma passagem de alguma maneira e voltando para Lagos”
(ADICHIE, loco citado), ela busca alternativas para tentar aliviar a tensão dessa sua
solidão em meio ao caos decorrente dessa sua experiência recente. A vergonha de
ter sucumbido à essa humilhação, no entanto, a impede de entrar em contato com
Obinze ou Ginika, e ela recorre à sua última opção: tia Uju. Essa, no entanto, não se
importa em perguntar para a sobrinha como ela havia conseguido o dinheiro e muda
o foco da conversa para si mesma, o que faz com que Ifemelu desligue o telefone
abruptamente por não suportar o peso do descaso. Sem um lugar onde pudesse se
apoiar, a personagem sente-se perdida em meio à vastidão do espaço que a
consome e, subitamente, até mesmo a voz de Obinze na secretária eletrônica soalhe “[...] distante, parte de outra época e outro lugar” (ADICHIE, 2014a, p. 167).
Nessa condição, dá-se início ao inverno, que representa o momento mais difícil de
sua jornada nos Estados Unidos.
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Naquela noite nevou. Era a primeira vez que Ifemelu via neve, e ela
observou o mundo pela janela, os carros estacionados cobertos,
deformados, pelas camadas de neve. Estava inerte, distante, flutuando num
mundo onde a escuridão surgia cedo demais e todos andavam vergados
pelo peso dos casacos e achatados pela ausência de luz. Os dias
escoavam, o ar frio se transformou num ar gelado, doloroso de respirar.
Obinze ligou muitas vezes, mas ela não atendeu. Apagou as mensagens
dele sem ouvir e os e-mails dele sem ler, e sentiu-se afundando, afundando
rápido, sem conseguir nadar até a superfície. (ADICHIE, 2014a, p. 167).

Por essa passagem constatamos, mais uma vez, o quanto o cenário
coincide com os sentimentos da personagem principal. Na noite em que Ifemelu se
afunda em seu estado depressivo, o mundo ao seu redor também começa a ser
soterrado por camadas espessas de neve. Os objetos, encobertos por esse
revestimento branco e gélido da natureza, tornam-se desconfigurados e aludem à
perspectiva pós-traumática com que ela passa a enxergar sua vida, igualmente
desuniforme, opaca e fria. “Tudo tinha se tornado mais espesso. Fora engolida,
estava perdida numa névoa viscosa, envolta em uma sopa de nada” (ADICHIE,
2014a, p. 168). A urgência do presente congela-se na medida em que ela não
encontra mais forças para reagir às ameaças desse espaço e, assim como os
passantes que caminhavam encurvados pelo fardo de seus casacos, Ifemelu é
empertigada pelo peso de sua experiência. “Não ligava para nada. Queria ligar, mas
não sabia mais como; a habilidade de fazê-lo escapara da sua memória” (ADICHIE,
loco citado). A escuridão do mundo, por sua vez, a qual havia surgido cedo demais,
assemelha-se à precocidade com que sua inocência e dignidade foram esmagadas,
fazendo com que a ausência de luz do lado de fora se estenda metaforicamente à
supressão de suas expectativas quanto ao futuro. “Às vezes, acordava se
debatendo, indefesa, e via, diante de si e atrás de si e por todo lado, uma completa
falta de esperança” (ADICHIE, loco citado). A menção a essa “falta de esperança”
transpõe-se concomitantemente ao espaço do cenário e até mesmo em sua relação
com o futuro “diante de si”, com o passado “atrás de si” e, principalmente, com o seu
presente que estava “por todo lado”. Verifica-se, ainda, que há uma transformação
radical daquele ar gelado no período do outono – que já prenunciava as dificuldades
que lhe aguardavam – em um verdadeiramente petrificante, penoso para respirar,
que se relaciona à dificuldade da personagem em querer manter-se viva. “Sabia que
não fazia sentido estar ali, viva, mas não tinha energia para pensar de forma
concreta em como se matar” (ADICHIE, loco citado). Por fim, o obstáculo da
humilhação mesclado à sua incapacidade de formular em palavras seus sentimentos
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fazem com que ela se afaste daquele que era o seu porto-seguro, Obinze,
afundando-a ainda mais em seu próprio espaço interior. “Ela tinha tirado o som do
telefone. Não ia mais às aulas. Seus dias ficaram imóveis de silêncio e neve”
(ADICHIE, loco citado). Incrustrada na estagnação de sua rotina, vemos que até
mesmo a figura do mofo é resgata pela narrativa, incorporando-o na situação de
abandono e negligência em que se encontra a personagem – “[...] foi deixando os
pratos sujos debaixo da cama até que um mofo esverdeado surgiu, fofo, em torno
dos resquícios oleosos do feijão com arroz” (ADICHIE, loco citado).
Em meio a esse estado letárgico causado por sua depressão, é Ginika quem
consegue resgatá-la desse sofrimento e solidão ao anunciar que Kimberly havia
despedido a outra babá e que, em troca, gostaria de contratá-la imediatamente. A
presença da amiga nesse momento torna-se fundamental para o despertar de uma
recuperação em Ifemelu, visto que, além de motivá-la a aceitar a oferta de trabalho,
é ela quem percebe a gravidade de seu estado emocional, se oferecendo como um
suporte para ela e, inclusive, incentivando-a a procurar ajuda profissional. (ADICHIE,
2014a, p. 170). É no emprego, porém, que a protagonista consegue efetivamente
resgatar a sua estabilidade emocional e financeira, organizando sua vida de forma
que pudesse até mesmo contribuir com a sua família na Nigéria, conforme havia
planejado desde que se mudara para o exterior (ibidem, p. 171). Apesar disso,
percebemos que os efeitos do trauma ainda ressoam no modo com que ela se
distancia da realidade, sobretudo daquela envolvendo o seu passado, que se torna
cada vez mais apagado. “Quando a mãe disse que eles estavam sem luz fazia duas
semanas, aquilo subitamente pareceu alheio a ela e sua própria casa pareceu um
lugar distante. Não conseguia mais lembrar como era passar uma noite à luz de
velas” (ADICHIE, 2014a, p. 171). É possível notar que esse deslocamento repentino
de suas experiências passadas não é, primordialmente, um resultado da diferença
entre a qualidade de vida na Nigéria e nos Estados Unidos, mas de uma dissociação
(in)voluntária ela cria sobre suas vivências naquele lugar. Essa atitude pode ser
compreendida se considerarmos que os lugares são, justamente, fortalecidos
através das lembranças que preservamos e das experiências que construímos sobre
eles (MARANDOLA JR., 2014b). Diante dessa afirmação, não nos surpreende que
esse rompimento imposto pela própria personagem com o seu passado se revele
ainda mais enfático no que diz respeito à Obinze. “Mais um mês se passou e ainda
assim Ifemelu o manteve lacrado no silêncio, amordaçado em sua mente para que
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pudesse pensar o mínimo possível nele” (ADICHIE, 2014a, p. 171). Sendo ele o seu
lugar mais representativo dentre os demais, é, consequentemente, também na
imagem dele que Ifemelu visualiza um dos vínculos mais dolorosos em relação às
suas experiências anteriores. Por conseguinte, é na sua recusa em encará-lo que
ela encontra, paradoxalmente, coragem para seguir em frente.
Nessa tentativa implacável da protagonista de ignorar suas experiências
passadas, percebemos que o próprio clima acompanha novamente essas alterações
intrapessoais, até que, por fim, elas se solidifiquem com a chegada do “primeiro
verde da natureza”, ou seja, da primavera (ibidem, p. 172). Nesse momento,
averiguamos que a personagem finalmente alcança um nível satisfatório de
estabilidade em sua vida, fazendo-a crer até mesmo que seria capaz de, em alguns
dias, esclarecer a seu namorado o porquê de ter se afastado dele. “Queria ler a
carta, mas não conseguia se obrigar a abri-la. Colocou-a sobre a mesa. Ela leria em
uma semana. Precisava de uma semana para ganhar forças. E responderia, disse a
si mesma. Contaria tudo para ele” (ADICHIE, 2014a, p. 172). Não obstante, nem
mesmo a segurança que o emprego lhe garantia e a perspectiva de que logo estaria
apta para se mudar de seu apartamento foram suficientes para que ela viesse a
defrontar a experiência de narrar o seu trauma para Obinze. “Mas, uma semana
depois, a carta ainda estava lá. Ifemelu colocou um livro em cima dela, depois outro,
até que um dia a carta ficou esmagada debaixo de pastas e livros. Ela jamais a leria”
(ADICHIE, loco citado). Em decorrência disso, somos levados a acreditar que,
embora, mesmo contra a vontade da protagonista, Obinze continuasse a pertencer
enquanto um lugar consolidado, o relacionamento entre os dois gradualmente
inclina-se em direção a um espaço. Espaço, nesse caso, não por deixar de ser
significativo – como aconteceu com seus pais –, mas por se tornar incompreendido
em seu arranjo e não se expressar mais no conforto daquela antiga honestidade
entre eles. Por outro lado, Ifemelu consegue, mesmo que parcamente, recuperar um
sentido de lugar sobre sua vida sob a forma de autoconfiança conforme percebe sua
independência emocional em relação a, antes, tão estimada cultura norteamericana. Esse novo olhar desiludido sobre sua realidade se dá principalmente
através de sua convivência com Kimberly e Laura, na qual ela passa a reparar com
perspicácia as nuances que se operam entre questões como as de classe
(ADICHIE, 2014a, p. 178) e raça (ibidem, p. 180) nos Estados Unidos;
compreendendo melhor, enfim, as dinâmicas sociais do país.
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Já no que concerne à nossa abordagem topoanalítica, apuramos que,
embora não haja durante a primavera descrições precisas de como a personagem
experiencia o cenário, ainda assim é possível concluir que ele deixa de projetar um
caráter ameaçador e topofóbico como antes e passa a se configurar enquanto um
espaço que “[...] permanece aberto; sugere futuro e convida à ação” (TUAN, 1983, p.
61). Ao passo que essa nova configuração em relação ao seu entorno permite que
ela visualize, mesmo que timidamente, expectativas por dias melhores, verificamos
também o ressurgimento de um novo verão em sua vida (ADICHIE, 2014a, p. 186).
Dessa vez, a estação traz promessas de redenção, de um futuro nos Estados
Unidos no qual a protagonista seria capaz de recomeçar e de, finalmente,
reconhecê-lo como um lugar. É nesse período, inclusive, que Ifemelu amadurece
ainda mais sua leitura crítica sobre o mundo, sem se permitir se abalar tanto pelos
contrastes e pressões culturais. Por conseguinte, é nesse quadro que nos
deparamos com um dos momentos mais importantes em sua trajetória pelos
Estados Unidos: quando ela se liberta de seu sotaque americano tendo em vista as
consequências desse em seu apagamento identitário nigeriano. Essa percepção
emblemática ocorre assim que ela nota como a incorporação desse modo de falar
devia-se puramente a uma submissão metamórfica que vinha adotando a fim de não
romper com uma suposta naturalidade em suas interações.
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 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. (ADICHIE, 2014a, p. 188).

Conforme destacamos ao longo desse estudo, existem diversos momentos
em que a protagonista adquire, (in)conscientemente, traços da cultura norteamericana em sua identidade. No caso do sotaque, porém, percebemos que sua
incorporação se deve não a uma identificação pessoal por parte da personagem,
mas pela necessidade que sente de utilizá-lo como um meio para evitar
constrangimentos como aquele experenciado com Cristina Tomas. Nesse sentido,
verificamos que o sotaque passa, mesmo que superficialmente, a fazer parte da
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identidade da personagem a partir do reconhecimento (GUATTARI; ROLNIK, 1996)
que ela possui de sua utilidade no âmbito social. Nos termos de Anthony Giddens
em Modernidade e Identidade (2002), a identidade não é um fenômeno que se
restringe à soma de experiências transformacionais no próprio indivíduo, mas um
elemento que exige igualmente uma atitude reflexiva acerca de seus processos para
a sua consolidação. Assim, vemos que, embora a personagem admita, atualmente,
que esse era um “tom de voz e uma maneira de ser que não eram seus”, é inevitável
que haja um efeito daquele discurso em sua projeção pessoal e social – mesmo que
fosse no silenciamento de suas características nigerianas. E, embora em contextos
diaspóricos, como o de Ifemelu, possa haver o surgimento de múltiplas identidades
(HALL, 2003), notamos que, nesse ponto específico sobre o sotaque, o que impera é
uma relação de alteridade na qual a aparente identificação com o próximo se reflete,
na verdade, em um desejo explícito de “ser para46 um Outro” (BHABHA, 2013, p.
84). Consequentemente, esse comportamento era como que uma performance que
precisava ser mantida, sustentada, ou seja, que “[...] era consciente, precisava ser
lembrad[a]” (ADICHIE, 2014a, p. 186). Em contrapartida, quando a protagonista se
desfaz desse sotaque, retornando para aquele com o qual ela verdadeiramente se
identifica, isso causa nela um alívio que a torna ainda mais consciente de si – “[...]
disse ela, sentindo um prazer súbito em forçar bem as palavras e não enrolar o erre
em ‘Haverhill’. Aquela era mesmo ela” (ibidem, p. 189).
É, ainda, nesse mesmo verão que Ifemelu consegue, pela primeira vez,
adquirir um apartamento inteiramente para si. Por mais que ele não pudesse ser
comparado às casas perfeitas com que sonhara antes de se deslocar para os
Estados Unidos, o sentimento de plenitude e tranquilidade que ele lhe oferece logo
se revela enquanto “[...] um centro de reconhecido valor” (TUAN, 1983, p. 153), ou
seja, um lugar.

_______________
Um entendimento que dialoga com a necessidade de se cumprir com as expectativas sociais não
apenas a partir dos desejos desse Outro, mas também nas próprias configurações (de gênero, classe
e “raça”, para citar algumas delas) que esse Outro projeta sobre os demais sujeitos (KILOMBA, 2019,
p. 117).

46

89

Ela estava em seu apartamento na Spring Garden Street, o primeiro que foi
realmente seu nos Estados Unidos, só seu, um conjugado com uma torneira
que pingava e um aquecedor barulhento. Nas semanas após sua mudança,
Ifemelu se sentira pisando nas nuvens, coberta de bem-estar, porque abria
a geladeira sabendo que tudo lá dentro era seu e limpava a banheira
sabendo que não ia encontrar no ralo tufos de cabelos de outra pessoa, tão
diferentes dos seus que a deixavam desconcertada. “Oficialmente a dois
quarteirões do gueto”, fora como o porteiro-chefe do prédio, Jamal,
descrevera o lugar ao lhe dizer que podia esperar ouvir tiros de tempos em
tempos, mas, embora Ifemelu abrisse a janela toda noite, se esforçando
para escutar, tudo o que ouvia eram os sons do fim do verão, a música dos
carros que passavam, os risos animados das crianças, os gritos das mães.
(ADICHIE, 2014a, p. 186).

A sensação de leveza e liberdade que seu novo lugar lhe proporciona, que a
deixava “pisando nas nuvens, coberta de bem estar”, demonstra como esse vem a
se tornar como que em uma pausa, um alívio, em meio ao turbilhão de sentimentos
e experiências avassaladoras que ela vinha enfrentando desde que tinha chegado
aos Estados Unidos. Apesar do receio de que houvesse tiroteios ao redor, o que lhe
causava insegurança, vemos que com o decorrer das semanas esse espaço
temerário ganha contornos de humanização; tanto por se sentir pertencida nele
quanto pelos “sons do fim do verão” que se assemelham àqueles que ela ouvia em
Brooklyn durante o final de seu verão passado. É na soma dessas características
que a protagonista encontra o seu primeiro lar no exterior; afinal, quando ele se
torna em um “[...] espaço fechado e humanizado [...]” (TUAN, 1983, p. 61)
transforma-se em um lugar.
Finalmente, é nesse verão de renovação que Ifemelu, distraída de seus
sentimentos por Obinze, permite-se se arriscar em um novo relacionamento
romântico. Essa determinação parte do encontro que ela possui com Blaine que,
além de convencê-la de que fizera a escolha certa em voltar a ser ela mesma – “[...]
Ifemelu disse a mesma que aquilo não era coincidência – havia algo de significante
no fato de ela ter conhecido aquele homem no dia em que devolveu sua própria voz
a si mesma” (ADICHIE, 2014a, p. 193) –, instaura nela uma curiosidade que a faz
imaginar como seria namorar com ele (ibidem, p. 191). É em sua experiência com
Blaine, inclusive, que a narrativa retoma suas descrições sobre as sensações que
ela capta através de seus outros sentidos. Quando ele se levanta para buscar
algumas cervejas, por exemplo, Ifemelu tenta inalar a essência de seu perfume, “[...]
torcendo para sentir algum cheiro nele [...]” (ibidem, p. 194), embora, ela ainda não
sabia, ele não usasse fragrância alguma. Ainda, quando ele retorna com as bebidas
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ela sente-se inclinada até mesmo a apreciar o sabor da cerveja, algo que, até então,
não agradava ao seu paladar. “Agora, sentada ao lado de Blaine, rindo enquanto ele
lhe contava sobre a primeira vez que ficara bêbado de verdade, no primeiro ano da
faculdade, deu-se conta de que podia gostar de cerveja. Do sabor encorpado dos
cereais da cerveja” (ADICHIE, 2014a, p. 194.). Com isso, reparamos que, consoante
à superação daqueles cenários subjugados às intempéries do outono e do inverno,
Ifemelu conquista a partir de sua nova postura uma revitalização sobre si mesma
que a permite experimentar novamente sentimentos e percepções que haviam sido
até então negligenciados. Esse episódio com Blaine, no entanto, não passa de uma
paixão platônica, mas que já serve como um estímulo para que ela se veja em novos
vínculos amorosos.
Por mais que ainda pensasse em Blaine, em pouco tempo depois a
protagonista se vê namorando com Curt (ibidem, p. 205). É a intensidade da atração
dele por ela que a faz se sentir capaz de amar e ser amada novamente; o que
representa, por sua vez, a descoberta de que seria possível encontrar outros lugares
que não fossem em Obinze. “Com Curt Ifemelu se tornou, em sua mente, uma
mulher livre de pesos e preocupações, uma mulher correndo na chuva com gosto de
morangos cálidos de sol na boca” (ibidem, p. 210). Por esse trecho podemos
constatar como suas experiências com seu novo namorado, assim como o próprio
calor do verão em oposição à paisagem congelada pelo inverno, proporcionam a
ressignificação da Filadélfia para Ifemelu, tornando-a em um lugar que ela
aprenderia a amar (ibidem, p. 131).
Ao se deixar levar pela leveza de seu namoro com Curt, porém, percebemos
que a Nigéria acaba se tornando parte de um passado que cada vez mais torna-se
distante. Essa súbita consciência da descoloração de suas memórias sobre sua
terra-natal causa nela uma hesitação que a força a reconhecer a corrosão do tempo
sobre aquela realidade que ainda acreditava conhecer (ibidem, p. 215). O mesmo
acontece em relação a Obinze que, diante do distanciamento entre eles, torna-se em
um lugar petrificado em sua vida, impedindo-a de juntar coragem para um dia
encará-lo. “A cada mês de silêncio que se passava entre eles, Ifemelu sentia o
próprio silêncio se calcificar e se tornar uma estátua imensa e sólida, impossível de
derrotar” (ibidem, p. 210). Assim, por mais que estivesse conseguindo estabelecer
novos lugares nos Estados Unidos, aqueles que já eram seus pontos de referência

91

na Nigéria gradualmente passam a se transformar em lugares longínquos, mantidos
apenas pelos vestígios de suas lembranças.
Pelas experiências de Ifemelu na Filadélfia, observamos o quanto a relação
da personagem com o ambiente é impactada pelo teor de suas vivências que ora se
traduzem numa aproximação, ora em um desvio do seu sentimento enquanto um
lugar. Se na sua chegada à cidade deparamo-nos com uma personagem carregada
com expectativas renovadas por acreditar que seria nesse ambiente que finalmente
conheceria o estilo de vida norte-americano que tanto idealizava, vemos, por outro
lado, que são os acontecimentos, mas principalmente a forma com que ela reage a
eles, que direcionam o seu entendimento desse local enquanto um espaço para, em
seguida, reposicioná-lo em um lugar – movimentos esses que são guiados pela
narrativa através das mudanças entre as estações. No que tange ao seu sentido de
espaço pudemos observar traços que denotaram sua falta de pertencimento e uma
crescente insegurança que atingiram seu ápice com o episódio traumático. Desse
modo, o lugar com o qual ela tanto se esforçava para se identificar passa a ser visto
como um espaço ameaçador e solitário que a afunda em um quadro depressivo.
Essa desconfiguração do sentimento de lugar é acompanhada, ainda, de uma
desconstrução de sua identidade na medida em que Ifemelu passa a assumir
costumes e modos de falar que não representam valores pessoais. Nesse ínterim,
observamos o surgimento de uma identidade que, como explica Stuart Hall (2019),
não se encontra em um estado permanente, mas em suspensão, transitando entre
duas diferentes tradições culturais. Nesse momento, que é marcado pela frieza do
próprio inverno, verificamos um distanciamento da personagem tanto de si mesma
quanto de seus outros lugares, como a sua terra-natal ou Obinze. Já, em
contrapartida, a recuperação desse sentido de lugar se dá com a chegada da
primavera e, posteriormente, é reforçado com o verão, nos quais ganha uma
segunda chance para transformar os Estados Unidos em seu próprio lar. Com seu
amadurecimento pessoal e emocional, deixando-se abalar menos pelos contrastes
culturais que antes a faziam se sentir deslocada, Ifemelu consegue superar, ainda
que apenas parcialmente, aqueles impasses em sua vida e a reencontrar, tanto na
cidade quanto em si mesma, um novo sentimento de segurança e estabilidade. A
Filadélfia, assim, torna-se para ela “[...] aquela cidade que segurava delicadamente a
história nas mãos” (ADICHIE, 2014a, p. 221) e que, por isso, conquista o lugar de
ser o seu primeiro amor naquele país. Nesse quadro, percebemos que não existe
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apenas uma transição entre o sentimento de espaço para o de lugar, mas também
um inversamente proporcional. Segundo João de Mello em “O Triunfo do Lugar
Sobre o Espaço” (2014), isso pode ser explicado pelo fato de que os lugares podem
ser tanto transitórios quanto duradouros, visto que seu estabelecimento não
depende apenas da permanência do conjunto de elementos que o compõem, mas
principalmente da manutenção de uma ideia de lugar que deve sobreviver ao tempo
e às mudanças pessoais.
4.2.2.3 Baltimore: “Cheiro de Salmoura”
Com o andamento do enredo, Baltimore, a cidade onde morava Curt, vem a
ser o terceiro cenário mais representativo na jornada de Ifemelu pelos Estados
Unidos. Percebemos, porém, que esse espaço literário assume uma posição mais
passiva que nos demais casos, onde a sua contribuição para a história se restringe,
sumariamente, a servir como um plano de fundo para as suas ações. Apesar disso,
é possível em alguns momentos identificarmos referências que continuam a sugerir
uma certa ressonância entre as impressões que Ifemelu produz sobre esse
ambiente e seus próprios sentimentos. Esse acesso à forma com que ela percebe
esse novo contexto encontra-se, primeiramente, no apartamento de seu namorado.
Cabe comentar, antes, que concomitantemente ao progresso da protagonista de,
finalmente, conseguir direcionar sua perspectiva sobre os Estados Unidos para um
lugar através de suas experiências e não, como outrora, de suas expectativas, há o
alcance nesse momento daquela tão esperada plenitude nesse país. Pelo trecho
abaixo, reparamos que, tal como o seu relacionamento com Curt, a paisagem
também transmite um teor de resplandecência e comodidade que são alguns dos
motivos pelos quais ambos adquirem um sentido de lugar.
O sofá era macio. A pele dela estava brilhando. [...] Pelas janelas altas da
sala via-se a Inner Harbor espraiando-se lá embaixo, com águas cintilantes
e luzes tremeluzentes. Uma sensação de contentamento tomou conta dela.
Fora isso que Curt lhe dera, a dádiva do contentamento, do conforto. [...]
tinha deixado sua antiga pele para trás. Quase havia passado a gostar do
inverno, da camada brilhante de gelo em cima dos carros, da quentura
luxuosa dos suéteres de cashmere que Curt lhe dava. (ADICHIE., 2014a, p.
214).

Esse novo esplendor na vida da personagem faz-se notar pela ênfase de
como a sua própria pele estava “brilhando”, mas também na transmissão dessa
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luminosidade nas “águas cintilantes e luzes tremeluzentes” ou, ainda, na “camada
brilhante de gelo em cima dos carros” que são destacadas durante a composição do
cenário. Por essa mesma passagem, porém, constatamos que sua prosperidade é
um resultado, acima de tudo, dessa sua “nova pele”, ou seja, dessa nova versão de
si que, até mesmo, quase a convence de que o inverno, apesar de ser um símbolo
de sua fase traumática, poderia vir a ser apreciado – desde que houvesse um lugar,
no caso, o conforto proporcionado por Curt e seu apartamento, de onde pudesse
observá-lo. Em contrapartida, verificamos que existe na implicação desse abandono
de sua “antiga pele” uma nova desvinculação de seu passado na Nigéria. Isso tornase evidente quando reparamos que as menções nesse período do romance a
Obinze ou a sua terra-natal vão desaparecendo gradualmente; mas que, quando
esses são subitamente resgatados pela narrativa, no encontro que Ifemelu tem com
Kayode, um antigo colega de escola e amigo de seu ex-namorado, ela entra em um
estado de conflito emocional – “[...] as emoções estavam em convulsão dentro dela.
E ela culpou Kayode por saber de Obinze, por trazê-lo de volta” (ADICHIE, 2014a, p.
239).
Retornando à análise do espaço literário, porém, verificamos que esse
sentimento radiante de Ifemelu por Baltimore extingue-se na medida em que ela
enfrenta, também nessa cidade, novas imposições culturais que a deslocam de sua
identidade. Esse embate se inicia já no momento em que, para causar uma boa
impressão na entrevista que Curt havia conseguido para ela em um escritório local,
Ifemelu precisa sacrificar um elemento importante de sua autoimagem: o cabelo.
Conforme explica a pesquisadora Francisco (2020), o cabelo é um elemento
simbólico importante em Americanah que remete constantemente à identidade e
relações socioculturais entre diferentes personagens, mas também às políticas de
raça, gênero, classe e sexualidade que historicamente permeiam as representações
de poder. Nesse caso em específico, a situação com a qual nos deparamos trata-se
de uma afronta à projeção identitária de Ifemelu, a qual reprime esse seu “sinal de
negritude”47 (KILOMBA, 2019, p. 127) por encará-lo como um critério de avaliação e,
por conseguinte, de exclusão na esfera profissional. Embora Francisco (2020)
_______________
Cabe pontuarmos que, de acordo com Kilomba (2019, p. 127), “[...] o cabelo tornou-se o
instrumento mais importante da consciência política entre africanas/os e africana/os da diáspora”
justamente porque existe imbuído no uso de seu aspecto natural a recusa desse apagamento
identitário africano por meio do alisamento, assim como evidencia “[...] sinais de independência e
descolonização em relação às normas brancas [...]”.
47
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aponte para a consciência da protagonista quanto a essa imposição, ela revela que
é por conta da insegurança proveniente do complexo de inferioridade oriundo de
experiências passadas que a personagem se sente impelida a buscar se adequar
aos padrões de beleza norte-americanos. Somado a isso, constatamos a existência
do reconhecimento de que, caso viesse a preencher a referida vaga, essa seria a
sua chance de obter um green card para os Estados Unidos e, com isto, firmar ali
um novo lugar em sua vida. Logo, sem melhores alternativas, a personagem
principal acaba se submetendo ao processo agressivo de alisamento de seus
cachos.
O cabelo de Ifemelu pendia em vez de se manter armado. Estava liso e
cintilante, dividido na lateral e virando levemente para dentro na altura do
queixo. Não tinha mais cachos. 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. (ADICHIE, 2014a, p. 218).

A consequência desse ato, como podemos ver, não se restringe, contudo, à
destruição de seu cabelo, mas também de sua própria imagem, tornando-a incapaz
até mesmo de se reconhecer. Considerando o abalo emocional que esse evento
causa em Ifemelu, não surpreende que ela passasse a julgar a cidade como um
espaço

desolado

e

impossível

de

amar

(ADICHIE,

2014a,

p.

221).

Consequentemente, quando a personagem passa a efetivamente morar na cidade, a
descrição que temos do cenário passa a ser sobre os defeitos desse ambiente,
revelando como o remorso resultante daquela experiência gerou uma antipatia em
Ifemelu por Baltimore.
Os prédios eram grudados uns nos outros em fileiras murchas e, nas
esquinas sujas, havia pessoas encurvadas usando casacos acolchoados,
pessoas negras e tristes que esperavam os ônibus com uma névoa lúgubre
pairando à sua volta. (ADICHIE, 2014a, p. 221).

Com isso, vemos que apesar da protagonista ter criado, anteriormente, um
sentido de lugar para a cidade por suas experiências agradáveis no período em que
apenas visitava Curt, essa relação é anulada assim que o cenário assume uma
posição contraditória para a sua identidade. Ou seja, mais do que a familiaridade ou
uma sensação de estabilidade, Ifemelu depende da criação de um vínculo afetivo
com o lugar, que a permita sentir-se integralmente pertencida nele para que ele
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venha a se consolidar como tal. Essa dinâmica perpetua-se do mesmo modo em seu
relacionamento com Curt, no qual ela repara que existem divergências significativas
entre seus estilos de vida que o compromete de manter-se enquanto um lugar
significativo. “Entender isso era se dar conta de que Curt e seus amigos nunca
seriam completamente compreensíveis para ela” (ADICHIE, 2014a, p. 222). Diante
dessa revelação, a protagonista subentende que seria igualmente incapaz de ser
completamente assimilada pela cultura norte-americana, o que faz com que ela se
apegue ainda mais à sua identidade cultural nigeriana. O que Ifemelu não esperava,
porém, é que já houvesse reflexos dessas suas vivências nos Estados Unidos em
sua própria subjetividade. A evidência dessa articulação entre identidades se dá, por
exemplo, quando o taxista que a levava até Baltimore relata que ela não parece
africana por causa da roupa que estava vestindo (ibidem, p. 221). O comentário, que
a deixa desconcertada, uma vez que desconstrói precisamente a identidade que ela
buscava projetar, demonstra como a protagonista já havia incorporado, mesmo que
de forma não intencional, maneiras de se portar que não mais se limitavam à sua
realidade passada. Nesse quadro, podemos interpretar que Ifemelu se encontra em
um “entre-lugar” (BHABHA, 2013, p. 20), isto é, que sua identidade se tornou o
resultado de uma intercessão entre traços da cultura nigeriana e norte-americana.
Essa justaposição entre diferentes modos de “ser-no-mundo”, contudo, causa nela
uma desestabilização, visto que ela não se sente pertencida ao universo
estadunidense, mas, por outro lado, também não se sente mais reconhecida como
membro da cultura nigeriana.
Quanto a esse seu processo de americanização, percebemos que esse já
era prenunciado pela narrativa através de sua referência à “nova pele” que Ifemelu
adquire com Curt. Embora ela já carregasse certas experiências que a deslocaram
para a outra cultura – como aquelas em Brooklyn –, é no período em que passa com
esse seu namorado que firma essa outra versão de si mesma. Sua transição, porém,
é sentida especialmente quando eles terminam o relacionamento, o que a deixa
desorientada, vagueando por entre suas identidades sem saber em qual delas
haveria um sentido de lugar.
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Durante semanas Ifemelu tateou, tentando se lembrar da pessoa que era
antes de namorar Curt. A vida conjunta deles tinha acontecido, ela não teria
sido capaz de imaginá-la antes, então, sem dúvida, conseguiria voltar ao
que era. Mas o antes era uma névoa cor de ardósia, e Ifemelu não sabia
mais quem fora, do que gostava, do que não gostava, o que queria.
(ADICHIE, 2014a, p. 316).

Se analisarmos atentamente o enredo veremos que foi esse brilho ofuscante
de Curt, que tanto atraíra Ifemelu, que fizera, em contrapartida, com que ela se
distanciasse tanto de si mesma quanto daqueles que deveriam ser os seus lugares
particulares, como o seu próprio lar. Consequentemente, quando ela retorna para o
seu apartamento em Charles Village, ele parecia ser, na verdade, “[...] a casa de um
estranho” (ADICHIE, 2014a, p. 316) e não sua própria residência. O mesmo
acontece com a cidade, que se torna incapaz de captar o olhar (TUAN, 1983) da
personagem que perambulava por suas ruas “[...] sem rumo, sem se interessar por
nada” (ADICHIE, 2014a, p. 319).
Essa situação se agrava quando a protagonista recebe a visita de seus pais.
Embora a saudade fizesse com que ela ansiasse em revê-los, sua consciência de
que já não era mais aquela versão da “Ifemelu” que eles conheciam promove nela
uma inquietação. “Queria vê-los, mas pensar na visita deles a deixava exausta. Não
sabia se ia ser capaz de ser sua filha, a pessoa de quem se lembravam” (ibidem, p.
318). Sua frustração maior, porém, decorre da descoberta de que eles mesmos já
não correspondiam mais àquelas figuras que ela havia idealizado em suas
memórias, o que acaba resultando em um novo distanciamento em relação a eles.
“Ela os observava com desprezo e sentia-se culpada por isso; tinha guardado suas
lembranças como se fossem tão preciosas, mas, agora que finalmente os estava
vendo, observava-os com desprezo” (ADICHIE, 2014a, p. 318.). Assim, embora seus
pais continuassem a transmitir um sentimento profundo de lugar por representarem
um laço familiar, uma forma de amor que ela cria não ser tão frágil e efêmera quanto
os sentimentos românticos (ibidem, p. 306), o sentido de espaço é rapidamente
restaurado em decorrência de sua decepção por não encontrar neles valores
equivalentes àqueles que ela esperava encontrar.
Rodeada por espaços que se configuram tanto pelo exterior quanto no
interior, é no âmbito virtual que Ifemelu encontra um lugar com o qual se identificar.
Apesar de a protagonista ter criado seu blog, “Raceteenth ou Observações Curiosas
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de uma Negra Não Americana sobre a Questão da Negritude nos Estados Unidos”48,
enquanto ainda estava namorando com Curt, é nesse período que suas publicações
começam a receber uma significativa repercussão, gerando nela um receio
misturado com entusiasmo (ibidem, p. 320). Conforme o blog engrandece, Ifemelu
consegue superar seu relacionamento com Curt e conquistar uma considerável
renda mensal por meio dos financiamentos que adquiria a partir dele. Isso a
possibilita comprar um novo apartamento em Baltimore, o que a auxilia a
desenvolver um sentido de lugar para a cidade. “Ela transformou um dos dois
quartos num escritório e começou a escrever lá, passando bastante tempo diante da
janela para observar seu novo bairro de Roland Park, com as casas geminadas
restauradas à sombra de velhas árvores” (ibidem, p. 323). Observamos por esse
trecho que, ao invés dos “prédios grudados” que lhe causavam repulsa, a
protagonista depara-se, nesse momento, com a imagem tranquila de “casas
germinadas” que descansavam por entre as sombras da vegetação local. Essa sua
satisfação pessoal, contudo, logo é demolida por uma nova ansiedade: conforme o
sucesso de seu blog progredia, Ifemelu passa a compreender que, dessa vez, sua
identidade era esmagada por sua popularidade, resumindo-a ao seu papel como
blogueira – e, por conseguinte, retirando desse recurso a projeção de um lugar
seguro. “Agora que a convidavam para participar de mesas-redondas e debates em
emissoras de rádio públicas ou comunitárias, sempre identificada simplesmente
como blogueira, sentia-se consumida por seu blog. Ela se tornara seu blog” (ibidem,
p. 324).
Em compensação, é por causa do blog que a protagonista reencontra
Blaine, o rapaz que idealizara como o namorado americano perfeito quando o
conhecera anos antes (ibidem, p. 206). A aproximação entre os dois faz com que
Ifemelu se sinta renovada, incorporando sua fantasia em relação a ele na própria
realidade, como quando ele chega em um dia de inverno para visitá-la e a neve em
seu casaco toma a forma de um “pó de fada” (ibidem, p. 326). Nesse momento, esse
sentimento mágico é transferido também para a cidade onde ele mora e a qual ela
passa a visitar com frequência.

_______________
Título que seria, mais tarde, alterado para “Raceteenth ou Observações Diversas sobre Negros
Americanos (Antigamente Conhecidos como Crioulos) Feitas por uma Negra Não Americana”.
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Depois da primeira visita de Blaine, Ifemelu foi para New Haven com ele.
Houve semanas naquele inverno, frias e ensolaradas, em que New Haven
parecia iluminada por dentro, com a neve pendendo dos arbustos e uma
qualidade festiva de um mundo que parecia ser habitado de maneira
completa apenas por eles dois. Andavam até o árabe na Howe Street para
comer homus, ficavam sentados num cantinho escuro conversando durante
horas até que finalmente emergiam, com a língua ardendo do alho. Ou
Ifemelu encontrava Blaine na biblioteca depois da aula e eles sentavam no
café, bebendo chocolate quente espesso demais e comendo croissants
integrais arenosos demais, a pilha de livros dele sobre a mesa. (ADICHIE,
2014a, p. 327).

Podemos observar pela passagem que a experiência de Ifemelu em New
Haven, uma cidade que, apesar das semanas frias, “parecia iluminada por dentro”,
transmite uma sensação semelhante na personagem em relação aos seus
sentimentos por Blaine – de esperança e paixão. Ainda, é na companhia dele que
ela passa a experenciar mais ativamente o seu redor – algo que já havíamos
percebido em seu primeiro encontro no trem – e, consequentemente, a gerar novos
sentidos de lugar em sua vida. Apesar disso, quando ele a convida para morar em
New Haven notamos uma hesitação por parte da protagonista, fazendo com que ela
demorasse aproximadamente um ano antes de efetivamente se mudar para junto
dele (ADICHIE, 2014a, p. 329). Essa resistência pode aludir à sua dificuldade de se
desfazer do lugar seguro e permanente que Baltimore havia se tornado através do
tempo e de experiências cotidianas. Como nos lembra Bachelard (1978), é através
da dialética da vida que conseguimos, pouco a pouco, fazer-nos pertencer a um
“canto do mundo”, o que, por conseguinte, demonstra que mesmo a cidade não
favorecendo sentimentos exatamente topofilíacos, ainda assim ela assume um
sentido de lugar devido à sua familiaridade. Ou seja, “[q]uando o espaço nos é
inteiramente familiar, torna-se lugar” (TUAN, 1983, p. 83).
Esse sentido de lugar pode ser reforçado quando observamos a constatação
de que “Ifemelu passaria a amar Baltimore – por seu charme desafiador, suas ruas
de um esplendor esvaecido e as feiras orgânicas realizadas nos fins de semana sob
a ponte, com barracas repletas de hortaliças verdejantes, frutas carnudas e almas
virtuosas [...]” (ADICHIE, 2014a, p. 221). Percebemos que apesar dessa
aproximação da personagem não se dar tão facilmente, um fator determinado tanto
por suas experiências quanto pelo próprio “charme desafiador” da cidade, ainda
assim ela consegue encontrar nesse cenário elementos que a fazem se sentir
acolhida por ele.
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Suas experiências em Baltimore, portanto, participam de uma dinâmica que
intercala a cidade entre, inicialmente, um lugar seguro onde ela se encontrava com
Curt; depois, em um espaço abstrato que gera nela um deslocamento identitário
entre a cultura norte-americana e nigeriana; e, por fim, novamente em um lugar que,
mesmo não sendo construído a partir de experiências significativas, é composto pelo
sentimento de familiaridade e estabilidade assegurados através da passagem de
tempo. Em nossa análise topoanalítica (BORGES FILHO, 2020) percebemos que os
poucos ambientes descritos estabelecem uma função mais direcionada a uma
contextualização geográfica do que uma articulação complexa em relação a
antecipação do enredo ou como representação dos sentimentos de Ifemelu. Apesar
disso, é nesse momento da história que averiguamos mais claramente como a
identidade dela encontra-se deslocada entre suas velhas e novas fontes de
identificação, sendo essa sua fragmentação um resultado dos “[...] numerosos
papéis sociais e culturais assumidos pelo indivíduo e das numerosas forças que
condicionam o sujeito” (BERDOULAY; ENTRIKIN, 2014, p. 111). Finalmente,
constatamos que embora a personagem venha a reconhecer em Baltimore um lugar
onde ela pudesse se estabelecer, suas experiências tanto românticas e identitárias
quanto aquelas geográficas não permitiram que essa correlação se desse de forma
imediata ou tão intensamente. Afinal, como nos explica Relph (1976), o sentimento
de pertencimento a um lugar está diretamente relacionado à identificação que
possuímos com esse lugar e, no caso de Ifemelu, esse processo não ocorre
precisamente, estando mais vinculado apenas à familiaridade e, portanto, um
sentido de lugar (TUAN, 1983).
4.2.2.4 New Haven: “Cheiro de Abandono”
Assim que Ifemelu concorda em morar com Blaine, porém, uma nova etapa
em sua vida inicia-se, desta vez na cidade de New Haven o que a torna a quarta
região mais relevante para as suas experiências nos Estados Unidos. Embora nesse
momento da história a narrativa direcione seu enfoque majoritariamente para as
ações do enredo, não proporcionando muitas referências ao espaço literário, ainda
assim é possível identificar conexões entre as descrições desse novo ambiente com
os sentimentos da personagem e, até mesmo, com os eventos subsequentes. Da
mesma forma que as estações do ano haviam sido especialmente reveladoras
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durante os acontecimentos na Filadélfia, elas também se fazem determinantes em
suas funções espaciais nesse contexto.
O inverno, por exemplo, é, em um primeiro momento, ressignificado pelas
qualidades mágicas de seu relacionamento com Blaine, mas, posteriormente, passa
a refletir o esmorecimento desse namoro e torna a lembrá-la de que é na Nigéria
que se encontra o seu verdadeiro lugar. Durante o seu encanto por seu novo
namorado, porém, tanto a cidade que, tal como ela, parecia estar “iluminada por
dentro” quanto Blaine são elevados a um sentido de lugar no qual Ifemelu visualiza
um futuro acolhedor. “Ao observá-los, Ifemelu imaginava aquela vida para ela e
Blaine numa pequena casa numa rua tranquila, com batiques pendurados nas
paredes, esculturas africanas mal-encaradas pelos cantos e ambos existindo num
constante zumbido de felicidade” (ADICHIE, 2014a, p. 341). Sua confiança quanto a
estabilidade da relação encoraja-a até mesmo a contar para seus pais sobre ele –
algo que Ifemelu havia evitado fazer com Curt – pois sua crença era a de que Blaine
seria o homem de sua vida (ibidem, p. 331). Essa postura reforça a qualidade de
lugar que ele ocupava para a protagonista, visto que, segundo Relph (1976), esses
centros de significados que caracterizam os lugares são também construídos
através das intenções que o sujeito emprega sobre eles. Todavia, conforme o tempo
avança e o casal passa a se desentender, a desilusão do namoro desmorona-se
também sob a própria New Heaven, havendo um declínio, em ambos os casos, na
capacidade da protagonista de identificar-se com eles. Esse desencanto acontece
durante o inverno seguinte, no qual, ao invés de descrições reconfortantes, somos
apresentados com uma paisagem que provoca uma melancolia pelo contraste entre
passado e presente. “Viu os primeiros flocos de neve rodopiando no ar do fim da
tarde como se fossem atirados de cima e lembrou-se de seu primeiro inverno com
ele, quando tudo parecia brilhante e interminavelmente novo” (ibidem, p. 370). Na
medida em que o distanciamento entre os dois se cristaliza, o sentido de lugar que
um dia ele havia-lhe proporcionado, desaparece. “Eles só voltaram a brigar quando
o relacionamento acabou, mas, durante o período em que Blaine se manteve gelado
e Ifemelu se escondeu dentro de si mesma e comeu barras de chocolate inteiras, o
que ela sentia por ele mudou” (ibidem, p. 372). Até mesmo a descrição acerca da
atitude de Blaine como “gelada” remete a esse contexto invernal que paira sobre
eles. É, do mesmo modo, por causa dele que o blog de Ifemelu assume
integralmente a forma de um espaço. Suas recomendações de que o conteúdo
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deveria adquirir maior profundidade e ser acompanhado de embasamento teórico
vieram a eliminar a essência desse recurso como um lugar de expressão.
Consequentemente, essa descaracterização do foco puramente pessoal do blog
deixa Ifemelu ressentida, percebendo que seus escritos haviam se tornado “[...]
acadêmicos demais, parecidos demais com Blaine” (ibidem, p. 329). Por essa
conjectura e sabendo que havia conseguido uma bolsa para estudar em Princeton,
Ifemelu reflete sobre os rumos que a haviam levado até onde chegara e, insatisfeita,
começa a traçar novos caminhos para seu futuro (ibidem, p. 359).
No que concerne à questão identitária da protagonista, observamos que ela
permanece oscilando no cruzamento entre fronteiras culturais. Por vezes alguns
comportamentos

tipicamente

estadunidenses

continuam

a

lhe

causar

estranhamento, mas, em outros casos, ela vem a incorporá-los com uma
imprevisível naturalidade. Podemos destacar, por exemplo, o modo com que ela
observa o costume de Blaine em passar fio dental, algo que, para ela, era “[...] um
hábito tão americano, deslizar um fio entre os dentes de maneira mecânica,
inelegante e funcional” (ibidem, p. 328). Por outro lado, quando Ifemelu conta para
seus pais que está namorando com um norte-americano e seu pai a questiona do
porquê não um nigeriano, ela desvia a seriedade do assunto com uma risada e pede
simplesmente para falar com a mãe. De acordo com a narrativa, “[i]gnorar o pai e até
dizer a ele que ia morar com um homem com quem não era casada eram coisas que
só podia fazer porque morava nos Estados Unidos. As regras haviam mudado, caído
nas rachaduras da distância e do estrangeiro” (ibidem, p. 332). Com isso, vemos que
Ifemelu, embora não tenha se permitido ser completamente assimilada pela cultura
norte-americana – tal como, aparentemente, sua amiga Ginika –, absorve novos
modos de se posicionar e agir no mundo que vão inclusive contra suas tradições
culturais nigerianas. Ainda mais, quando há a chegada do período de eleições nos
Estados Unidos com a candidatura de Obama – o único elo que sustenta seu
relacionamento com Blaine, embora não necessariamente colocando-o novamente
em uma posição de lugar (ibidem, p. 373) –, seu envolvimento com o país é
tamanho que ela até mesmo sente “[...] uma espécie de luto por não poder votar”
(ibidem, p. 379). Por esse quadro, percebemos que embora New Haven, assim
como o seu namoro, permaneça como um espaço, Ifemelu consegue criar pelos
Estados Unidos um sentimento de envolvimento pessoal que a faz desejar ser parte
daquela realidade, tornando-os, por conseguinte, em um lugar. Na compreensão de
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Relph (1976), é por meio desse vínculo emocional e psicológico com o ambiente que
constituímos nossos lugares, pois eles se revelam através da familiaridade adquirida
tanto pelo nosso conhecimento acerca deles quanto pela atenção que investimos
sobre eles.
De modo geral, pudemos investigar que em New Haven o espaço literário
desempenha, assim como em Baltimore, uma função mais passiva, a qual, embora
não se restrinja à mera localização geográfica ou a um plano de fundo para as
ações, promove apenas algumas poucas conexões profundas com o emocional da
personagem ou com o próprio enredo (BORGES FILHO, 2020). Do que nos foi
possível captar nesse sentido, reparamos que a cidade se esboça inicialmente como
um lugar de esperanças fantasiosas para a personagem, paralelamente às suas
emoções por Blaine, mas que, conforme há o desencanto por seu relacionamento,
ela também perde o seu esplendor. Além disso, é nesse contexto que verificamos
uma consolidação mais tangível do processo de americanização de Ifemelu que,
apesar de não abnegar de sua identidade cultural nigeriana, sente-se próxima o
suficiente dos Estados Unidos para até mesmo ansiar pelo título de cidadã norteamericana.
4.2.2.5 Princeton: “Falta de Cheiro”
Princeton é a última cidade onde Ifemelu mora nos Estados Unidos antes de
retornar para a sua terra-natal. Seus sentimentos em relação a esse novo cenário se
expressam logo em sua primeira visita, tornando-se, também, uma forma da
narrativa prenunciar, a partir de suas impressões, que suas experiências ali
haveriam de ser tão tranquilas quanto a própria paisagem local. “Ela e Blaine
pegaram o trem para Princeton para procurar um apartamento e Ifemelu ficou
impressionada com a cidade em si, com a quantidade de verde, com sua paz e sua
graça” (ADICHIE, 2014a, p. 374). Suas expectativas aumentam quando ela se
depara com o seu novo lar e enxerga nele uma oportunidade de recomeçar sua vida
no exterior de modo independente, sem o estorvo de seu relacionamento com
Blaine.
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Ela sentiu admiração e desorientação. Gostou de seu apartamento, numa
transversal da Nassau Street; a janela do quarto dava para um grupo de
árvores e ela caminhou pelo cômodo vazio pensando num novo começo
para si mesma, sem Blaine, porém sem ter certeza de que aquele era de
fato o novo começo que queria. (ADICHIE, 2014a, p. 375).

Pelo trecho observamos que a liberdade e desocupação provenientes
daquele “cômodo vazio” emitem para a protagonista uma expectativa de renovação,
de anseio para transformá-lo em um lugar só seu. Apesar disso, esse espaço
desocupado também transmite a consciência de um recomeço, de um trabalho de
exploração do desconhecido e de experiências inusitadas que, em oposição,
deixam-na apreensiva, sem a convicção de que era nele que ela viria a se sentir
completa mais uma vez. Com o avanço da narrativa verificamos que o seu presságio
vem a se concretizar, tornando Princeton o cenário onde ela mais se sente
pertencente em todos os Estados Unidos. Somada à harmonia e elegância da
cidade, com moradores “[...] 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 [...]” (ADICHIE, 2014a, p. 07), a própria universidade onde ela
passa a estudar também transmite um ar de superioridade que fazia com que ela
pudesse “[...] fingir ser outra pessoa, alguém que tivera acesso a esse sagrado clube
americano, alguém com os adornos da certeza” (ADICHIE, loco citado). Acima disso
tudo, porém, é a ausência de cheiro, que representa a marca impregnada de suas
experiências em cada cenário, que faz com que Ifemelu consiga, literalmente,
respirar fundo ali – “[...] era isso, a falta de cheiro, que mais lhe agradava, talvez
porque todas as outras cidades americanas que conhecia tinham um cheiro bem
peculiar” (ADICHIE, loco citado).
É nesse gesto de interrupção da personagem, de permitir-se parar para
respirar, para observar o seu redor e criar associações particulares através de seus
sentidos, que Ifemelu gera, de acordo com a proposta de Larrosa (2021), uma
experiência reflexiva e, por extensão, significativa sobre o seu entorno. Para atingir
esse nível de atenção aos detalhes, no entanto, é preciso que aconteça,
primeiramente, uma reformulação no campo mental do sujeito, que o permita captar
não apenas os eventos, mas também os objetos de maneira ativa e consciente
(MERLEAU-PONTY, 1999). Não coincidentemente, é nesse momento da história em
que a personagem se encontra mais estável que ela consegue empregar uma
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concentração meditativa sobre a sua localidade e, dessa forma, estabelecer em
Princeton o foco de sua percepção experimental. Ainda, se o lugar em sua totalidade
é conquistado através do uso que fazemos de nossos sentidos (OLIVEIRA, 2014),
não surpreende que Princeton, com as suas belas paisagens, com seus
restaurantes gourmets e, em especial, sua falta de cheiro, seja aquele com o qual
Ifemelu mais se identifica em relação aos Estados Unidos.
Não podemos deixar de perceber, porém, como a neutralidade do cenário no
que diz respeito ao odor, ou melhor, à ausência dele, representa igualmente uma
característica importante na composição da narrativa. Embora a falta de aroma
permitisse que Ifemelu respirasse sem que isso a afetasse como nos demais
cenários, é também essa insipidez que acaba por tornar a sua vida nesse lugar
opaca. Assim, apesar de possuir um blog de sucesso e um relacionamento que não
necessariamente a tornava infeliz – por mais que também não a fizesse feliz –,
Ifemelu sente um desejo avalassador de se desvencilhar das amarras dessas
comodidades rotineiras para prosseguir em busca de sua completude emocional
(ADICHIE, 2014a, p. 204). Esse seu anseio, que participa naturalmente da dinâmica
entre a busca por novos espaços e lugares (TUAN, 1983), reflete, por outro lado,
uma das consequências advindas dos lugares, que está na implantação de um
sentimento de estagnação (RELPH, 2014). Logo, torna-se compreensível que para
Ifemelu a sensação era a de que houvesse um “[...] cimento em sua alma”
(ADICHIE, 2014a, p. 10), acumulado e consolidado com a letargia de sua suposta
prosperidade.
Sua insatisfação, no entanto, transforma-se com o tempo em uma saudade
incontrolável de voltar à sua terra-natal, a qual vem acompanhada de uma cálida
esperança de reencontrar-se com Obinze. “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” (ibidem, p. 11). Vemos, com isso, que apesar de ela conseguir
desenvolver sentimentos topofilíacos por alguns lugares nos Estados Unidos,
sobretudo em Princeton, ainda assim esse contexto norte-americano gera uma
inquietude que, mesmo diante de uma possível identificação, não a permite sentir-se
complementarmente integrada nesse cenário. Nesse ponto, verificamos uma
correlação interessante com a teoria de Tuan quando ele nos diz que existe um
aspecto em comum naqueles que passam a relembrar do passado: a “[...]
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necessidade de adquirir um sentido do eu e da identidade” (1983, p. 206). Assim,
Ifemelu encontra-se em um momento delicado de decisão, no qual precisa optar
entre a sua tão cobiçada prosperidade no exterior e o reconhecimento de que seu
verdadeiro lar somente poderia estar na Nigéria (ADICHIE, 2014a, p. 202-204).
Voltando-nos especificamente ao que se refere à Princeton, no entanto, pudemos
observar que a protagonista consegue estabelecer ali com êxito um sentimento de
lugar; principalmente por meio de sua capacidade de experenciar verdadeiramente
os elementos do cenário, ou seja, através de sua disponibilidade para prestar
atenção aos detalhes, de se expor passivamente aos estímulos ao seu redor e, em
especial, de se abrir para a transformação de sua corporalidade em novos
sentimentos (LARROSA, 2021). Apesar disso, essa cidade, ao que nos indica as
emoções de Ifemelu, não parece alcançar o mesmo sentimento de lugar impregnado
em sua terra-natal. Isso decorre, segundo Eduardo Marandola Jr. (2014b, p. 243), do
fato de que a imigração “[...] cria outras possibilidades de autoidentidade, as quais
são construídas em bases menos sólidas [...]”, o que, por conseguinte, “[...] funda a
insegurança ontológica: não na perda de importância do lugar, mas no aumento das
mediações e do distanciamento dele”. Já em nosso olhar topoanalítico constatamos
que o espaço literário, nesse caso, oferece um paralelo evidente com os
sentimentos da personagem principal (BORGES FILHO, 2020), auxiliando a obra,
desta maneira, a enfatizar a dramaticidade da decisão de Ifemelu em abandonar os
Estados Unidos para voltar à sua terra-natal.
4.2.3 Quem é Ifemelu de Volta ao Lar?
A chegada de Ifemelu de volta à Nigéria se revela uma experiência tão
intensa quanto o seu desembarque nos Estados Unidos. Isso acontece porque um
embate emocional se instaura no momento em que ela se depara não com o lugar
de suas lembranças, mas com um espaço irreconhecível e mesmo contrário ao de
suas expectativas.
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No início, Lagos agrediu-a; a pressa aturdida pelo sol, os ônibus amarelos
repletos de corpos amassados, os ambulantes suados correndo atrás dos
carros, os anúncios em cartazes gigantescos (e outros rabiscados nas
paredes — BOMBEIRO LIGUE 080177777) e as pilhas de lixo que se
amontoavam à beira da estrada como uma provocação. O comércio pulsava
de forma desafiadora demais. E o ar era denso de exageros, as conversas,
cheias de declarações excessivas. Numa manhã, havia o cadáver de um
homem na Awolowo Road. Em outra, a Ilha de Lagos inundou e os carros
se tornaram barcos afundando. Ali, sentia ela, qualquer coisa podia
acontecer, uma pedra sólida de repente podia se tornar um tomate maduro.
Assim, Ifemelu teve a sensação estonteante de que caía, caía dentro dessa
nova pessoa que se tornara, caía no estranho familiar. Será que sempre
tinha sido daquele jeito ou tinha mudado tanto em sua ausência? (ADICHIE,
2014a, p. 400).

Essa incredulidade que lhe assalta pode ser compreendida ao resgatarmos
a ideia de que, mesmo os lugares sendo fortificados por nossas memórias, eles
necessitam de uma imagem de permanência para que possamos reconhecê-los
como tais; caso contrário, isso poderá acarretar um sentimento de consternação
(TUAN, 1983; RELPH, 2014), assim como aconteceu com Ifemelu. Considerando,
porém, que a história se passa na contemporaneidade onde as sociedades
modernas são marcadas por constantes fluxos de mudanças, alavancados
sobretudo pela globalização (HALL, 2019; GIDDENS, 1991), não surpreende que
essa desestabilização do seu sentido de lugar ocorra de forma tão intensa, dada a
magnitude das modificações estruturais e sociais que vieram a se desenvolver ao
longo dos anos. Além disso, aqueles que regressam a um lugar depois de muito
tempo acabam assumindo, de acordo com Relph (1976, p. 31), um papel de
“observador forasteiro” que lhes impedem de ignorar as disparidades entre seus
antigos lugares daqueles construídos no exterior. “Não tinha mais certeza do que era
novo em Lagos e do que era novo nela mesma” (ADICHIE, 2014a, p. 402). Desse
modo, entendemos que a personagem passa a visualizar seu antigo lar não apenas
a partir de suas novidades, mas também com um olhar modificado por suas
experiências nos Estados Unidos. “Ifemelu olhou pela janela, sem ouvir direito [sua
amiga], pensando em como Lagos era feia, com suas estradas infestadas de
buracos e casas brotando aqui e ali sem planejamento, como se fossem ervas
daninhas” (ADICHIE, loco citado).
Apesar desse inesperado distanciamento emocional, verificamos que a
protagonista se empenha em tentar recuperar ali o antigo valor de lugar através do
uso de seus sentidos. À parte do visual que não proporciona a ela senão confusão
(ADICHIE, loco citado) e da audição que lhe causava dor de cabeça (ADICHIE,
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2014a, p. 403), o olfato e o paladar são aqueles que atingem de forma mais precisa
os significados que a Nigéria um dia possuíra para ela. Isso pode ser percebido, por
exemplo, quando Ifemelu sente o cheiro de sua amiga Ranyinudo que, com o seu
“[...] perfume floral, fumaça de carro e suor” (ibidem, p. 401), a remete
imediatamente ao país de sua infância. Ainda, quando essa mesma personagem
oferece à Ifemelu malte para beber é a saudade do sabor dessa bebida que
promove nela uma identificação imediata com o seu passado. “‘Quer beber o quê?
Tenho malte e suco de laranja.’ ‘Malte! Vou beber todo o malte da Nigéria.
Costumava comprar num supermercado hispânico em Baltimore, mas não era a
mesma coisa’” (ibidem, p. 403).
A consciência, contudo, de que mesmo na conservação desses elementos
ainda havia uma certa estranheza que se sobrepunha à sua familiaridade faz com
que Ifemelu se sinta reflexiva, perguntando-se sobre como seria sua vida caso não
tivesse se mudado para o exterior. Essa sua inquietação é acompanhada pelo
cenário onde “[...], na escuridão cinzenta do fim de tarde, com o ar pesado de
odores, sentiu a dor de uma emoção quase insuportável que não sabia definir. Era
nostálgica e melancólica, uma linda tristeza pelas coisas que perdera e que jamais
conheceria” (ADICHIE, 2014a, p. 403). Por outro lado, as redescobrir as dificuldades
das condições de vida na Nigéria, ela logo sente-se contente por possuir um
passaporte com visto permanente para os Estados Unidos, sabendo que, caso não
se readaptasse, poderia simplesmente voltar para esse “outro” lugar – “[...] de forma
súbita e cheia de culpa, sentiu-se grata por ter um passaporte azul americano na
bolsa. Aquilo a protegia da falta de escolhas. Ela sempre poderia ir embora; não
tinha de ficar ali” (ibidem, p. 405). Isso demonstra que, mesmo a partir do sentimento
de “lar” concretizado pelo passado (TUAN, 1983), suas experiências presentes,
determinadas a partir das novas formas de “ser-no-mundo” com que se identifica,
afetam sobremaneira sua relação atual com esse lugar. Desta vez, paradoxalmente,
são as influências da cultura norte-americana que fazem com que se sinta
deslocada em relação à sua identidade; uma característica que não passa
desapercebida pelas demais personagens que passam a classificá-la como
“americanah”.
Ranyinudo é a primeira a chamar a protagonista por esse apelido, como uma
forma de brincar com a amiga que se sente inconformada com sua terra-natal
porque passou a julgá-la através de seu olhar norte-americano (ADICHIE, 2014a, p.
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400). Essa nova forma de captação da realidade pode ser verificada no modo com
que Ifemelu passa a enxergar o estilo de vida local. Além de reparar na forma
extravagante com que as pessoas falavam ou até mesmo andavam na Nigéria –
“Um andar que também indicava certo excesso, mostrava algo que precisava ser
menos exagerado” (ibidem, p. 404) –, a personagem sente-se confrontada por
algumas das dinâmicas sociais que, por sua imersão na cultura estadunidense,
soam-lhe incoerentes. É o caso, por exemplo, de sua entrevista com tia Onenu que
acontece na residência da empresária, o que denota, para a protagonista, a
incongruência de se mesclar questões pessoais com o âmbito profissional. “Ifemelu
achava aquela visita à casa dela estranha e nada profissional, mas era uma revista
pequena e era a Nigéria, onde os limites não eram claros, onde o trabalho se
misturava à vida pessoal e as pessoas chamavam suas chefes de Mamãe” (ibidem,
p. 407). Outra situação similar está em quando o proprietário do apartamento que
ela pretende alugar relata abertamente que não faz negócios com igbos, levando-a a
se perguntar se essa sempre foi uma atitude normal ali – “Essas coisas eram ditas
assim, de maneira tão fácil? Será que sempre haviam sido ditas de maneira tão fácil
e ela simplesmente esquecera?” (ibidem, p. 409) –, sem se lembrar, porém, de como
no início de sua jornada nos Estados Unidos ela mesma julgara que os
estadunidenses não sabiam “[...] dar instruções diretas” (ibidem, p. 144).
A “americanização” de Ifemelu também acontece de forma clara no modo
com que ela se encontra desabituada ao clima local. Ao reclamar para Ranyinudo
sobre a umidade do ar, a amiga acha engraçado seu comentário, implicando que os
Estados Unidos a haviam amolecido. “‘Não consigo respirar!’, repetiu Ranyinudo,
achando uma graça naquilo. ‘Haba! Americanah!’” (ibidem, p. 405). Além dela, tia
Onenu, sua empregadora na revista Zoe, é outra personagem que salienta esse
comportamento diferenciado, enfatizando a sua disposição em trabalhar e promover
mudanças como uma qualidade verdadeiramente norte-americana (ibidem, p. 407).
Sua afetação por incorporar esse título de “americanah”, entretanto, surge quando
ela mesma se conscientiza do quanto havia se distanciado de sua identidade
nigeriana. Diferentemente de Ranyinudo, a protagonista não repara, na residência
de Onenu, nos objetos que denotam o poderio monetário de sua chefe, como o
tamanho de seu gerador de energia, mas, ao contrário, debocha da decoração
exuberante que, aos padrões norte-americanos, seria desprezada por ser
espalhafatosa. “Ifemelu não havia notado [o gerador]. E aquilo a irritou. Era isso que
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um verdadeiro lagosiano teria notado: o galpão do gerador, o tamanho do gerador”
(ibidem, p. 408). Nesse episódio percebemos que apesar de ela tentar se vangloriar
da sua nova capacidade de discernimento estético – “[...] com a confiança altiva de
uma pessoa que sabia o que era kitsch” (ADICHIE, 2014a, p. 408) –, sua
desarmonia com os valores culturais locais revela de que maneiras ela já não mais
pertence a esse contexto. Tendo isso em mente e sabendo que a preocupação com
a identidade decorre de sua desestabilização no campo individual (MERCER, 1990)
e, por vezes, de seu deslocamento no âmbito social (BAUMAN, 1996), constatamos
que Ifemelu sofre com um duplo deslocamento (individual e social), o que acarreta,
por conseguinte, em uma crise de identidade (HALL, 2019). Como o cenário em que
a protagonista se encontra é aquele no qual ela majoritariamente se desenvolveu
enquanto um ser social e cultural, essa falta de identificação com uma suposta
versão “autêntica” da cultura lagosiana torna esse conflito identitário ainda mais
acentuado. Esse quadro, contudo, começa a ser alterado na medida em que ela se
instala no país e, com isso, tenta resgatar suas antigas formas de agir no mundo.
Ao se mudar para Ikoyi, por exemplo, uma região nobre de Lagos onde
sempre sonhara morar quando criança (ADICHIE, 2014a, p. 409), Ifemelu depara-se
mais uma vez com um contraponto entre suas expectativas e a realidade local. Ao
lado do prédio de onde passaria a morar havia uma “[...] casa colonial que agora
estava amarelada de abandono, com o jardim tomado pelas plantas, a grama e os
arbustos subindo uns nos outros” (ADICHIE, loco citado). Essas ruínas, que
representam os resquícios daquela Ikoyi idealizada pela pequena Ifemelu, seriam
facilmente motivos de frustração não fosse o vislumbre das penas de um pavão que
vagueava por ali. Essa imagem peculiar, que lhe serviria futuramente de inspiração
para o seu novo blog, gera nela um sentimento de renovação que a auxilia a relevar
alguns dos inconvenientes em seu novo apartamento e a visualizá-lo como um lugar
de realização pessoal.
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Embora houvesse canos expostos debaixo da pia da cozinha, a privada
fosse torta e os azulejos do banheiro fossem mal assentados, esse era o
melhor lugar pelo qual ela podia pagar. Gostava de como a sala era
arejada, com suas janelas grandes, e ficara encantada com a escadinha
estreita que levava a uma varanda minúscula, mas o principal era ser em
Ikoyi. E Ifemelu queria morar em Ikoyi. [...] Ifemelu planejou encher sua
varanda de lírios brancos e vasos de argila e decorar a sala em tons pastel,
mas primeiro tinha de achar um eletricista para instalar aparelhos de ar
condicionado, um pintor para refazer aquelas paredes oleosas e alguém
para colocar os novos azulejos na cozinha e no banheiro. (ADICHIE, 2014a,
p. 409-410).

Assim, por mais que Ifemelu continuasse enfrentando os efeitos de suas
dissonâncias culturais, sociais e intrapessoais – tanto em relação à sua identidade
quanto na readaptação a esse “novo lugar” –, percebemos que ela participa da
lógica proposta por Bhabha (2013, p. 31) de que “[e]star estranho ao lar [unhomed]
não é estar sem-casa [homeless]”. Outro aspecto importante que pudemos notar
nesse espaço literário foi o início de uma reaproximação mais natural da
protagonista com sua identidade “original”; o que reforça como os cenários em
Americanah (2014) proporcionam os subsídios necessários para que ocorram as
ações da narrativa (BORGES FILHO, 2020). Após verificar o trabalho desleixado de
restauração que haviam feito em seu apartamento, Ifemelu reage impulsivamente,
elevando seu tom de voz e dirigindo ameaças ao homem que insistia em receber o
pagamento integral pelo serviço. O escândalo, que cumpre com o seu objetivo de
intimidá-lo, por outro lado também surpreende a própria personagem que resgata na
imagem de sua tia Uju a fonte dessa sua falsa bravata (ADICHIE, 2014a, p. 410).
Quando conta sobre o ocorrido para Ranyinudo, a resposta da amiga, de que ela
estava perdendo seu comportamento de “americanah”, faz com que a protagonista
subitamente sinta-se contente consigo mesma (ibidem, p. 411). Essa sua satisfação,
podemos afirmar, decorre do sentimento de identificação proveniente do
compartilhamento de características que a posicionam dentro dessa cultura da qual
almeja participar (HALL, 1996).
Embora episódios como esse lhe favorecessem uma renovação quanto às
suas expectativas identitárias, seu apego insistente ao passado bloqueia a
elaboração de um sentido de lugar mais autêntico para o seu contexto atual. Essa
dinâmica torna-se especialmente evidente quando ela entra em contato com alguns
de seus antigos lugares geográficos e interpessoais. Ao revisitar o lar de sua
infância, por exemplo, percebemos como ele proporciona uma nostalgia que a
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incentiva a reafirmar ali o seu sentimento de pertencimento. “Ifemelu passou
semanas com os seus pais no velho apartamento, feliz simplesmente por estar
sentada olhando para as paredes que haviam sido testemunhas de sua infância”
(ADICHIE, 2014a, p. 412). Ou ainda, “[...] só quando começou a comer o cozido da
mãe, com uma camada de óleo flutuando em cima dos tomates batidos, percebeu o
quanto tinha sentido saudades dele” (ADICHIE, loco citado). Esse valor recuperado
de lugar, no entanto, deriva-se da reativação de suas memórias emocionais, mas
não garantem em si a elaboração de novos significados que devem ser igualmente
gerados por meio de seus sentidos (MERLEAU-PONTY, 1999). Desse modo,
quando a protagonista se reencontra com suas amigas, seres que estão em
constante processo de transformação, ela não consegue projetar nelas esse mesmo
vínculo afetivo anterior. “Ifemelu precisava se esforçar para encontrar, naquelas
mulheres adultas, alguns resquícios do passado que muitas vezes não estavam
mais lá” (ADICHIE, 2014a, p. 413). Com isso, percebemos que a protagonista
precisa abandonar sua busca pela familiaridade do passado para adquirir nossas
vivências que tragam consigo outros significados para o seu presente. Essa
consciência apenas começa a se fazer ser percebida por meio de seu emprego na
revista Zoe onde, apesar de suas lembranças sobre Onikan, ela se permite
experenciar sem tantos pré-julgamentos as novidades desse cenário.
Onikan era a velha Lagos, um pedaço do passado, um templo em
homenagem ao esplendor apagado do período colonial; Ifemelu se
lembrava de como as casas haviam desmoronado, sem pintura ou
cuidados, como o mofo tinha subido pelas paredes e as dobradiças dos
portões haviam se enferrujado e atrofiado. Mas agora as empreiteiras
estavam renovando ou desmontando todas e, no andar térreo de um prédio
de três andares recém-reformado, pesadas portas de vidro davam numa
recepção pintada de um laranja cor de terracota, onde ficava Esther, uma
recepcionista de rosto amigável, e, atrás dela, letras prateadas gigantescas
que diziam: ZOE MAGAZINE. (ADICHIE, 2014a, p. 416).

Pelo trecho vemos que as mudanças já não representam mais uma
“agressão”, tal como nas experiências anteriores, em relação à realidade com a qual
Ifemelu se encontra. Além disso, o próprio trabalho revela-se uma fonte de
percepção sobre o presente, ajudando-a, pois, a se sentir mais pertencida a esse
“novo lugar” de sua terra-natal. “Ter aquele emprego, agora que estava de volta à
Nigéria, fazia com que se sentisse ancorada” (ADICHIE, 2014a, p. 427-428). Em
contrapartida, sua convivência nesse ambiente com outras personagens promove
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uma confusão entre o papel que ela desejava assumir com sua “autoidentidade”
(GIDDENS, 2002, p. 54) nigeriana e as expectativas que lhe são depositadas no que
diz respeito ao seu status como norte-americana. Por mais que a protagonista se
empenhasse em se desassociar de culturalismos estadunidenses, esses elementos
eram incentivados por algumas de suas colegas e acabavam sendo naturalmente
reincorporados pela personagem (ADICHIE, 2014a, p. 420-421). Sua decisão de
romper conscientemente com esse comportamento apenas ressurge quando ela
repara na arrogância de atitudes como essas durante uma das reuniões do “Clube
Nigerpolita” para a qual havia sido convidada. Apesar de compartilhar de alguns dos
sentimentos e visões de mundo dos membros desse grupo, Ifemelu observa como a
experiência de morar no exterior manifesta neles uma superioridade presunçosa e
se ressente por reconhecer esse orgulho em si mesma. “Ela estava confortável aqui,
mas não gostaria de estar. [...] Era isto que ela torcia para não ter se tornado, mas
temia que o tivesse: o tipo de pessoa que dizia ‘eles servem o tipo de coisa que
gente gosta de comer’” (ibidem, p. 424). Na tentativa de se desfazer mais uma vez
dessa sua versão “americanah”, a personagem principal passa a contrariar esse
fascínio pelo estrangeiro e a reiterar seus valores nigerianos. “Se ela se
diferenciasse, talvez não fosse tanto a pessoa que temia ter se tornado” (ADICHIE,
2014a, p. 424). Esse momento de revelação pessoal, somado à inquietação
crescente em relação ao seu trabalho, levam-na a pedir demissão e a passar a se
dedicar à criação de seu novo blog chamado “As Pequenas Redenções de Lagos”;
onde passa a publicar sobre assuntos que julgava mais relevantes que aqueles
superficiais propagados – e propagandeados – pela Zoe.
Conforme Ifemelu consegue se reestabelecer em Lagos, criando novas
rotinas e pontos de referência particulares, bem como firmando sua “narrativa
particular” (GIDDENS, 2002, p. 56) de “ser-no-mundo”, percebemos que ela se torna
capaz de efetivamente reconstituir a Nigéria enquanto um lugar – mesmo isso
implicando em uma nova versão do seu antigo lar. Segundo Rutherford (1990), é
somente quando atingimos esse sentimento de coerência pessoal que conseguimos
nos fazer representados e reconhecidos entre os demais, tornando, por conseguinte,
esse sentimento de pertencimento interior em nosso verdadeiro lar. Esse
conhecimento introspectivo, por sua vez, pode ser estendido aos nossos lugares
geográficos, visto que através de sua estabilidade e identificação promovemos neles
um enraizamento igualmente particular e emocional (MASSEY, 2001). Assim, é
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nesse conjunto de organização pessoal, social, cultural e geográfico – além,
obviamente, do acúmulo de experiências (TUAN, 1983; RELPH, 2012) – que a
protagonista, finalmente, consegue encontrar o seu núcleo de valor mais
representativo no mundo.
Pensou: estou mesmo em casa. Estou em casa. Ela não mandava mais
mensagens de texto para Ranyinudo perguntando o que fazer — Devo
comprar carne no Shoprite ou mandar Iyabo ao mercado? Onde devo
comprar cabides? Agora, acordava com o som dos pavões e saía da cama
com a programação do dia já familiar e as rotinas feitas sem pensar.
(ADICHIE, 2014a, p. 427).

Sua independência, obtida a partir do tempo e da familiaridade, é que
possibilitam à personagem reconhecer em sua nova rotina e, concomitantemente, no
ambiente em que essas ações acontecem, um lugar seguro e permanente. Em
decorrência disso, a própria imagem de Lagos ao ser compreendida enquanto o seu
lar assume “[...] uma versão mais gentil de si mesma [...]” onde “[...] as pessoas
vestidas com suas roupas alegres de domingo pareciam, de longe, flores ao vento”
(ADICHIE, 2014a, p. 437). Dessa forma, a cidade que inicialmente a impactara
negativamente, agora, resplandece em cenas peculiares que expressam uma
espécie de beleza serena particular.
Com os episódios que se seguem no enredo, porém, notamos a expansão
de um sentimento que Ifemelu vinha tentando ignorar já há algum tempo, mas que,
eventualmente, acaba por se apoderar dela: a solidão. Embora tenha conquistado
uma autossuficiência no que concerne ao seu entorno, percebemos que ainda há a
presença de um espaço que a impede de alcançar sua completude emocional no
seu (não) relacionamento com Obinze. Esse obstáculo se faz evidente pelo próprio
desenrolar da trama, como nos vislumbres que ela possui de seu ex-namorado
desde que chegara à sua terra-natal, mas também pelos cenários que passam a
representar os seus sentimentos (BORGES FILHO, 2020). No dia em que Dike
retorna para os Estados Unidos e ela se vê sozinha em seu apartamento, por
exemplo, temos a descrição de um clima tempestuoso que é acompanhado, logo
após, pelos ecos solitários de suas próprias andanças.
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De manhã, o céu estava coberto por nuvens cinza-escuro e o ar estava
denso com a ameaça de chuva. Ali perto, uma revoada de pássaros
guinchou e alçou voo. A chuva ia cair, um mar descendo do céu [...]. Ela
ficou com Dike na varanda vendo as primeiras gotículas caírem. [...] Ela o
levou ao aeroporto e ficou olhando até ele passar pelos seguranças, acenar
e dobrar a esquina. Ao chegar em casa, ouviu o eco de seus passos ao
andar do quarto para a sala e de lá para a varanda e depois voltar.
(ADICHIE, 2014a, p. 442).

Esse estorvo sentimental somente é admitido por parte de Ifemelu quando,
em uma das supostas aparições de Obinze, ela percebe como essa ansiedade que
a faz desejar e, ao mesmo tempo, temer deparar-se com ele de forma imprevisível
criou nela uma espécie de assombração da qual não se livraria até vê-lo
pessoalmente (ADICHIE, 2014a, p. 444). Dominada por um instante de coragem, ela
entra em contato com Obinze e marcam imediatamente de se encontrar. No cenário
onde esse evento acontece, verificamos que, diferentemente do dia chuvoso em que
Dike foi embora, temos um dia ensolarado e de céu azul (ibidem, p. 445) – que,
aliás, é uma característica marcante nas lembranças que Ifemelu possuía em
relação a Obinze (ibidem, p. 240). A livraria, embora estivesse inicialmente “[...]
escura e fresca, com um clima soturno e eclético [...]” (ibidem, p. 446), também vem
a se tornar um lugar de referência onde, “[...] em meio ao aroma dos livros, [Ifemelu
estava] redescobrindo Obinze” (ibidem, p. 454). Ele, por sua vez, lhe proporciona o
mesmo sentimento de lugar de outrora, ainda que fosse possível identificar novos
traços em sua personalidade em meio àqueles já familiares (ibidem, p. 445, 457).
Dentre os valores que denotam a recuperação tanto desse sentimento de lugar
quanto de seu sentido como tal temos sua tranquilidade – “Estava calmo. Ifemelu
tinha esquecido como ele era uma pessoa calma” (ibidem, p. 446) –, sua capacidade
de sustentá-la emocionalmente – “[...] ela lembrou como sempre fora rápido para
reconfortá-la, fazer com que se sentisse melhor” (ibidem, p. 447) –, seu sentido de
segurança – “Ali estava ele de novo, passando-lhe segurança” (ibidem, p. 454), ou
então, “Ela estava dentro desse silêncio, e estava segura” (ibidem, p. 459) – e de
permanência – “Ali estava um sinal de estabilidade; ele suportaria qualquer coisa,
não oscilaria facilmente” (ibidem, p. 466); qualidades essas que são de extrema
importância na composição dos lugares (TUAN, 1983).
No período em que passam juntos podemos perceber que suas novas
experiências com Obinze reforçam esses valores que a protagonista investe nele,
assim como um esforço mais acentuado por parte dela na recuperação de sua

115

identidade nigeriana. Por mais que continuasse a reproduzir involuntariamente
certos padrões norte-americanos, como em sua relação com o próprio corpo
(ADICHIE, 2014a, p. 448), no uso de alguns vocábulos (ibidem, p. 453) ou
comportamentos (ibidem, p. 463), Ifemelu se empenha em não transmitir uma
imagem que o fizesse associá-la à uma “americanah”. Ele, porém, não se deixa
enganar. “‘Mas não acho que mudei tanto.’ ‘Ah, mudou’, disse ele, com uma certeza
que desagradou a Ifemelu de imediato” (ibidem, p. 451). Apesar de contrariada, a
protagonista continua performando sua autoidentidade por meio de reafirmações
tanto explícitas quanto implícitas, de modo a tentar convencê-lo de que preservava
uma “essência nigeriana”. Para indicar um exemplo nesse sentido podemos apontar
o episódio em que Obinze se surpreende por Ifemelu saber cantar uma das músicas
nigerianas mais recentes e, em resposta, ela argumenta que buscou se atualizar
sobre os novos artistas locais assim que havia retornado (ibidem, p. 460). Outro
momento que podemos citar é a ênfase de sua preferência pela culinária local ao
invés dos pratos sofisticados nos restaurantes estrangeiros que eles vinham
frequentando. “No carro, ela abriu o saquinho oleoso de banana-da-terra e pôs uma
fatia pequena, amarela e frita de maneira perfeita dentro da boca. ‘Isso é tão melhor
que aquela coisa encharcada de manteiga que eu mal consegui acabar de comer no
restaurante” (ibidem, p. 463). Em ambos os casos temos o uso de seus sentidos
como componentes que ela utiliza para reiterar sua aproximação com a cultura
nigeriana – e, portanto, dela como um lugar.
No que tange à essa relação complexa que Ifemelu estabelece com sua
identidade, cabe comentar que percebemos nisso um sintoma característico da pósmodernidade no qual, seja pela mobilidade direta ou pela globalização, os sujeitos
encontram-se em um constante processo de remodelação identitária a partir das
novas correlações e modos de “ser-no-mundo” com os quais eles se deparam
(GIDDENS, 2002; HALL, 2019). Consequentemente, as identidades atualmente
devem ser compreendidas a partir de sua multiplicidade, dinamicidade e, até
mesmo, de sua contrariedade, visto que nesse novo quadro de afirmação dos
nossos valores encontramo-nos, não raro, em meio a identificações que são
ambivalentes (WEEKS, 1990; HALL, 2019). No caso de Ifemelu, esse conflito existe
tanto internamente quanto externamente, uma vez que é por causa do título de
“americanah” atribuído pelos demais que ela passa a buscar por uma antiga versão
de si mesma na qual, supostamente, não estaria maculada por influências
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estrangeiras. Contudo, como nos relembra Giddens (2002, p. 74), “[s]omos não o
que somos, mas o que fazemos de nós mesmos”, uma constatação que demonstra
que para muito além das determinações biológicas, construímos nossas identidades
a partir das representações culturais a que temos acesso – e não apesar delas
(HALL, 1996). Nessa linha de raciocínio, observamos que estamos vulneráveis,
enquanto

sujeitos

inevitavelmente

moldados

pelas

influências

externas,

à

incorporação de outras maneiras de existir em nosso repertório identitário por meio
das experiências que coletamos ao longo de nossas vidas. Assim, embora Ifemelu
relute em assumir seus traços advindos da cultura norte-americana, eles
invariavelmente continuarão, em alguma medida, a transparecer em sua pessoa.
Prosseguindo com nossa análise de seu relacionamento com Obinze,
porém, verificamos que, apesar da personagem conseguir, tal como quando eles se
conheceram (ADICHIE, 2014a, p. 62), sentir-se mais consciente de suas ações no
presente – reparando em si mesma e até mesmo despertando sentidos que nem ela
mesma sabia possuir (ibidem, p. 466, 468) –, ela ainda assim não conquista aquela
plenitude com a qual tanto sonhara.
Ela estava com raiva. Mal fazia uma semana desde que o tinha visto pela
primeira vez, mas já estava com raiva, furiosa com a ideia de ele deixá-la ali
e ir para sua outra vida, sua vida real, e por não conseguir visualizar os
detalhes dessa vida, não saber em que tipo de cama ele dormia, em que
tipo de prato comia. Desde que começara a olhar o passado, havia
imaginado um relacionamento com Obinze, mas apenas em imagens
esmaecidas e linhas pouco nítidas. Agora, diante da realidade dele e da
aliança prateada em seu dedo, temia se acostumar com ele, afogar-se. Ou
talvez já estivesse afogada e seu medo existisse porque sabia disso.
(ADICHIE, 2014a, p. 464).

Apesar dessa sua decepção ser apressadamente interpretada como
resultado de sua inconformidade em ser a mera amante de Obinze, esse sintoma
esconde em sua priori a incompreensão do porquê ela permanecia incapaz, mesmo
com ele, de sentir-se suficientemente feliz. A razão para que isso aconteça pode
estar, de acordo com Vivian Gornick em “The End of the Novel of Love” (1997), na
sua desilusão com as expectativas que são geradas entorno da ideia de “amor”, de
que bastaria esse elo romântico para que seus problemas se dissolvessem.
Consequentemente,

essa

ansiedade

mal-entendida

de

Ifemelu

toma

precipitadamente a forma de um desejo invejoso e raivoso pela atenção exclusiva de
Obinze, fazendo com que acabe se instaurando uma obsessão que afeta
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diretamente o relacionamento entre eles. Entretanto, reparamos que esses
pensamentos e atos impulsivos de Ifemelu escondem, na verdade, seu medo de
ficar sozinha, ou seja, de sentir-se deslocada, acima de tudo, afetivamente. A
evidência disso pode ser notada quando a narrativa sugere que a intensidade
dessas emoções não corresponde à imagem de mulher autônoma e confiante que a
própria protagonista vinha tentando projetar sobre si – “[...] a cada vez que se
despedia no fim de um telefonema, Ifemelu sentia um pânico crescente. Era mesmo
absurdo. O amor de adolescência deles tinha sido menos melodramático. (ADICHIE,
2014a, p. 469). Ou ainda, “Ifemelu estava tentando afastar a sensação de abandono
iminente; seria dominada por ela assim que Obinze saísse e ouvisse o clique da
porta sendo fechada” (ibidem, p. 471). Este desamparo emocional em conjunto com
o ciúme que se apodera dela acabam, com o passar do tempo, gerando atritos tanto
no relacionamento quanto na própria concepção que a personagem possuía de seu
ex-namorado. “Ifemelu olhou para Obinze e até o fato de ele ser razoável começou a
irritá-la” (ADICHIE, 2014a, p. 471). Com isso, vemos que, mesmo Obinze sendo
capaz de cultivar aquele sentimento antigo de lugar, são as experiências recentes
somadas ao “colorido” das emoções (TUAN, 1983) que o inclinam, nesse momento,
a um sentido de espaço. É a partir dessa dissonância entre memória, desejo e
experiência que Ifemelu depara-se com um sentimento que, até então, nunca havia
compreendido. “O amor era uma espécie de luto. Era isso que os romancistas
queriam dizer quando falavam em sofrimento. Ifemelu sempre tinha achado meio
boba a ideia de sofrer por amor, mas agora entendia” (ADICHIE, 2014a, p. 493).
Obinze, portanto, mesmo após decepcioná-la, segue sendo interpretado como um
núcleo de valor, isto é, como um lugar onde ela era capaz de nutrir significados
afetivos (TUAN, 1983).
Com o tempo Ifemelu consegue voltar a se reestabelecer emocionalmente,
ainda que a ausência de Obinze se fizesse sentir nela. É por causa da separação,
no entanto, que ela descobre um novo lugar importante em sua vida: ela mesma.
A dor da ausência dele não diminuiu com o tempo; ao contrário, parecia ir
mais fundo a cada dia, despertando nela lembranças ainda mais vívidas.
Mesmo assim, Ifemelu estava em paz; por estar em casa, escrevendo seu
blog, por ter descoberto Lagos de novo. Finalmente, havia se engendrado
num ser completo. (ADICHIE, 2014a, p. 495).
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Embora o amor romântico seja importante, ele sozinho não é o suficiente
para nos sustentar em nossas necessidades e sentidos particulares, os quais
somente cada indivíduo é capaz de cultivar em si mesmo (GORNICK, 1997), como
no caso do amor próprio. Em razão disso, por mais que Obinze continue
representando um dos lugares mais importantes na vida de Ifemelu, existem outros
elementos que também participam como núcleos de valor e que são tão importantes
quanto para a elaboração de referências intrapessoais; tais como a qualidade de lar
do seu próprio apartamento, o seu blog como uma fonte de inspiração e expressão
e, ainda, Lagos como o seu ponto de partida e chegada nessa jornada geográfica e
interior. É a partir do reconhecimento efetivo desses “outros” lugares que a
personagem principal finalmente consegue adquirir sua tão esperada completude e,
com isso, transformar a si mesma em um lugar. Afinal, se os lugares são a essência
de nossas experiências e existência (MARANDOLA JR., 2014b), torna-se possível –
e até sublime – que ela venha a se considerar como um centro de segurança e
estabilidade para o enfrentamento dos espaços que a cercam pelo mundo. Essa sua
plenitude faz-se ainda mais tangível quando, ao final do romance, ela permite que
Obinze adentre em seu apartamento, simbolizando na passagem dele mais uma vez
para dentro da vida dela uma reconciliação tanto com ele quanto dela consigo
mesma.
De modo geral, analisamos nessa última parte da obra, com o retorno da
protagonista à sua terra-natal, que suas experiências com esse lugar já idealizado
por suas lembranças mostraram-se tão conturbadas quanto aquelas que ela
vivenciou inicialmente nos Estados Unidos. Por acreditar que sua identificação com
a Nigéria seria imediata e indubitável, Ifemelu sofre com a descoberta de que não
apenas o cenário que conhecia havia mudado, mas que ela mesma se tornara outra
pessoa. Como consequência, uma crise de identidade se instaura na personagem,
que se vê deslocada entre seu desejo de identificar-se com a cultura nigeriana e a
projeção não proposital de modos de ser tipicamente estadunidenses. Considerando
que nossa identidade não é um resultado exclusivo de nossa interpretação pessoal,
mas também um componente que é transformado a partir do meio social
(RUTHERFORD, 1990; BAUMAN, 1996), Ifemelu acaba recebendo o título de
“americanah”, o que a deixa ainda mais consternada. Nesse contexto, sua relação
com a terra-natal torna-se complexa, uma vez que existe nela um sentimento de
lugar decorrente de suas vivências passadas e, por outro lado, o de um
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estranhamento que transfere seu sentido para um de espaço. Esse quadro apenas
começa a ser reconvertido, isto é, transformado em um lugar em seu sentido e
sentimento, quando a personagem conquista sua independência emocional e admite
que haja outros significados para esse cenário oriundos de suas novas experiências.
Obinze, nesse panorama, serve como um lembrete para Ifemelu de que é nela
mesma que deve preponderar o seu lugar mais importante. Como resultado, é a
partir de sua nova separação dele que ela passa a reconhecer quais são os lugares
de sua vida e, vendo um em si mesma, torna-se capaz de se abrir para recebê-lo
nesse seu novo modo de pertencer ao mundo. No que diz respeito ao nosso olhar
topoanalítico verificamos que os cenários, em sua maioria, servem nesse momento
como meios de oferecer à narrativa os caminhos necessários para essas mudanças
na personagem; ou seja, os ambientes são construídos de forma a propiciar e
influenciar as ações da história (BORGES FILHO, 2020). Em algumas situações,
ainda, observamos que essa ambientação proporcionou, embora em uma escala
menor que nos episódios anteriores, paralelos com os sentimentos da protagonista,
garantindo, com isso, um teor dramático para o próprio enredo (BORGES FILHO,
2020). Por fim, adiantamos que na seção a seguir (item 4.3) exploraremos de forma
mais enfática as perguntas que nortearam essa análise, buscando apontar quais
foram as nossas descobertas ao longo dela e definir, precisamente, quais os
(entre)lugares de Ifemelu.
4.3 ENTRE A NIGÉRIA E OS ESTADOS UNIDOS: OS (ENTRE)LUGARES DE
IFEMELU
Observando-se as considerações levantadas no decorrer de nossa
investigação sobre o presente objeto de estudo partiremos, nesse momento, para a
recapitulação daqueles questionamentos que inspiraram a organização desta
pesquisa a fim de delimitar nossas devidas conclusões acerca desse processo.
Logo, começamos refletindo sobre a primeira de nossas indagações: como são
construídos os espaços literários?
Apesar de não dispormos de um narrador-personagem em Americanah
(2014), o que nos impede de captar intimamente as impressões da protagonista
sobre os demais componentes da narrativa, conseguimos detectar correlações
concretas entre os seus sentimentos e as descrições dos cenários por onde ela
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transita a partir do recurso à focalização empreendido pelo narrador. Através da
proposta topoanalítica de Borges Filho (2020) pudemos tanto averiguar como esses
ambientes foram elaborados estilisticamente quanto contemplar as variações de
suas funções de acordo com o desenvolvimento do enredo. Em alguns momentos
verificamos que esses espaços literários operaram simplesmente como suportes
passivos para as ações da história enquanto que, em outros, sua composição serviu
como uma forma de representar as emoções de Ifemelu ou, até mesmo, de
arquitetar os eventos subsequentes da narrativa. No que diz respeito aos casos em
que os cenários exerceram ativamente influências sobre a história, esses puderam
ser melhor observados durante as experiências da protagonista nos Estados Unidos,
sobretudo no contraste entre suas expectativas com as paisagens locais, ou então,
nos paralelos entre as estações do ano e seus próprios sentimentos. Isso não
significa dizer, porém, que a ambientação na Nigéria tenha se restringido à mera
localização geográfica, mas apenas que essas manipulações da narrativa ali não
ocorreram de forma tão marcante quanto no exterior. No que se refere à construção
propriamente dita desses espaços literários, apuramos que, mesmo em não se
tratando de uma obra em primeira pessoa, eles são constantemente elaborados a
partir da captação da realidade por parte da personagem. Essa qualidade do
romance revelou-se fundamental para que reconhecêssemos os espaços e lugares
de Ifemelu, visto que foi apenas mediante a essas percepções que pudemos
determinar os seus núcleos de (não) valores. Com isso, compreendemos que a
ambientação em Americanah (2014) é estruturada “[...] como fruto da percepção de
um sujeito ficcional diante de seu entorno e dos objetos, como resultado desse
‘poder do sujeito sobre o mundo’” (SOETHE, 2007, p. 223). Tal apontamento, por
sua vez, nos direciona à segunda pergunta deste trabalho: como a personagem
experiencia esses cenários da narração?
Verificamos que Ifemelu apreende o seu entorno através, principalmente, de
seus sentidos. Dentre eles, a visão, como comumente ocorre (TUAN, 1980), é um
dos elementos mais recorrentes para a caracterização dessa percepção geográfica.
Apesar disso, em Americanah (2014) o olhar não se comporta necessariamente
como o sentido mais importante no processo de formação de experiências, mas, na
verdade, como um complemento aos demais. Uma prova disso pode ser encontrada
logo na abertura do livro (ADICHIE, 2014a, p. 07) quando somos apresentados a de
que maneiras os cheiros de cada um dos espaços e lugares de Ifemelu nos Estados
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Unidos a remetem às suas vivências neles. Ainda, o paladar é outro fator que se
revela realmente influente, uma vez que é através dele que a personagem primeiro
experiencia um contraste cultural com o exterior, além de, posteriormente, utilizá-lo
como um artifício para reafirmar sua identidade nigeriana. Seus sentidos, portanto,
não apenas a possibilitam experimentar esses espaços literários, como também
transformá-los em significados que a conectam emocionalmente (ou não) a cada um
deles. Como nos lembram Tuan (1983, p. 14) e Larrosa (2021, p. 32),
respectivamente, “[a] percepção é uma atividade, um estender-se para o mundo”, na
qual o saber da experiência é “[...] o que se adquire no como alguém vai
respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos
dando sentido ao acontecer do que nos acontece”. Cabe ressaltar, contudo, que
essa aproximação com o seu redor não acontece exclusivamente através de sua
consciência corporal, mas que é igualmente regida por suas concepções culturais –
como, por exemplo, na escolha de seu sotaque, vestimentas, entre outros –, e,
ainda, de suas relações interpessoais. Desse modo, entendemos que delimitar
essas experiências com os cenários não se trata apenas de um exercício topofílico,
mas de uma investigação mais ampla sobre os diversos elementos que influenciam
nessa dinâmica. Tendo isso em mente, dirigimo-nos para o nosso terceiro
questionamento: quais são seus principais “espaços” e “lugares”?
No

decorrer de

nossa

análise empenhamo-nos em

realçar quais

componentes abarcam os espaços e lugares mais significativos para Ifemelu e,
embora esta pesquisa tenha como foco um olhar topoanalítico, não nos restringimos,
dada a observação anterior, a examinar somente seus vínculos de topopatia.
Assim, por mais que comecemos enfatizando os principais cenários com os quais
ela estabelece essa relação de valor, reconhecemos que os demais itens possuem
igual relevância na consolidação (ou não) dessas suas inclinações pessoais. Por
essa razão salientamos nossa escolha ao separarmos o termo “topo” no título deste
trabalho, colocando-o entre parênteses, como uma forma de apontarmos a
relevância de seu conceito para a presente análise, mas não delimitando-o como
nossa única abordagem possível para a referida investigação.
Iniciando por Lagos, averiguamos que esse local, mesmo carregando um
sentimento profundo de lugar por ser a cidade-natal da protagonista e, também, a
fonte de suas lembranças com tia Uju, Ginika e Obinze – seus principais lugares de
infância –, possui seu sentido abalado dependendo das circunstâncias em que se
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encontra Ifemelu. Sua primeira oscilação, por exemplo, ocorre quando ela se sente
desestabilizada pelas bruscas mudanças comportamentais de seus pais que
rompem tanto com os seus próprios valores de segurança e estabilidade quanto
daqueles projetados no cenário; mais tarde e já no exterior, seu quadro depressivo
acaba desconectando-a de seu passado, o que retira de Lagos sua qualidade
nostálgica; ao retornar para a cidade com suas expectativas reformuladas vemos
que o choque com a realidade local desloca-a, mais uma vez, para a imagem de um
espaço não representativo; seu sentido de lugar apenas volta a ser conquistado
quando uma nova espécie de familiaridade passa a ser instaurada ali. Nsukka, cabe
comentar também, é outra região da Nigéria que se firma como um lugar. Em seu
caso verificamos que uma parcela considerável desse sentimento não decorre de
suas experiências topofílicas, mas, na verdade, daquelas que ela adquire na
companhia de Obinze. O que se observa aqui, pois, é um dos pilares da teoria de
Tuan (1983, p. 151) no qual o espaço indiferenciado “[...] transforma-se em lugar a
medida em que este adquire definição e significado”.
Já no que se refere aos Estados Unidos percebemos que essa dinâmica
proposta pelo geógrafo chinês se opera de maneira muito mais complexa, visto que
existe um embate expressivo entre as expectativas e as experiências que a
protagonista adquire em relação a cada um de seus cenários. Em Brooklyn, por
exemplo, sua ansiedade para desfrutar do sofisticado estilo de vida norte-americano
é imediatamente contraposta pela precariedade das paisagens locais, bem como
agravada pela rispidez com que sua tia passa a se dirigir a ela, fazendo com que a
personagem principal se recuse, a princípio, a considerar essas vivências como
parte de sua jornada no exterior. Não obstante, pudemos reparar que esse espaço
vem a adquirir um sentido de lugar mediante a passagem do tempo, e, acima de
tudo, pela amizade que ela cultiva ali com Dike. Na Filadélfia acompanhamos um
processo ainda mais dramático até a sua consolidação enquanto um lugar. A
tentativa de Ifemelu de ignorar os defeitos da cidade e assumir traços da cultura
norte-americana como uma estratégia para se fazer pertencida a esse contexto,
injetando-lhes artificialmente um sentido de lugar, deixa de funcionar à medida que
suas experiências assumem contornos desalentadores. Vimos que o ápice dessa
desilusão acontece durante o inverno, quando ela se submete a uma situação
humilhante para conseguir obter o dinheiro de que necessitava e, com isso, nem
mesmo seus lugares de referência interpessoais, como Obinze, Dike ou Ginika, são
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mais capazes de motivá-la a continuar enfrentando os perigos ao seu redor; os quais
vêm a tornar a Filadélfia em um espaço topofóbico. Sua superação desse trauma
exterior e interior somente acontece quando ela consegue sua tão aguardada vaga
de emprego, o que a permite recuperar uma parte de sua dignidade e, juntamente, a
representação desse cenário enquanto um espaço meramente indiferenciado – mas
que, ao menos, não lhe causa mais uma aversão asfixiante. Com sua estabilidade
emocional e financeira, as experiências cotidianas da personagem passam a lhe
proporcionar, gradualmente, uma ressignificação para esse espaço, de modo que,
ao final de sua permanência ali, esse vem a assumir a posição de ser o seu primeiro
lugar efetivo nos Estados Unidos. Na sequência conhecemos sua relação com
Baltimore onde, mais uma vez, há um processo de inversão de valores até a sua
estabilização enquanto um núcleo de referência pessoal. Inicialmente essa cidade
nos é apresentada como um lugar no qual a protagonista não apenas sente-se
familiarizada por suas constantes visitas a Curt, mas também acolhida por suas
paisagens luminosas e aconchegantes. Todavia, assim que ela é compelida a
modificar sua aparência, uma qualidade importante de sua autoidentidade, para que
pudesse ser aceita em uma vaga de emprego local, sua perspectiva sobre esse
cenário altera-se bruscamente, impedindo-a de continuar a visualizá-lo como um
centro de intimidade. Essa sua repentina incompatibilidade torna-se ainda mais
nítida após seu término com Curt, quando ela vem a perceber o quanto estivera
alienada nesse espaço onde nem mesmo o seu próprio apartamento era capaz de
lhe oferecer uma sensação de refúgio. Esse impasse somente é superado quando
ela se muda para um novo bairro dentro dessa cidade onde passa a acumular
experiências cotidianas significativas o suficiente para lhe garantirem um sentimento
de lugar. Com o tempo, Baltimore passa a ser um centro de atenção tão relevante
que ela até mesmo hesita em abandoná-lo antes de se mudar para junto de Blaine
em New Haven. Nesse cenário, tal como no anterior, um sentido de lugar já havia
sido instalado por esse ser o ponto de encontro com seu novo namorado. Apesar
disso, verificamos que seu deslumbramento com o ambiente, mais uma vez, advém
de seu relacionamento amoroso e não necessariamente de experiências concretas
com o local. Como consequência, a decadência de seus laços afetivos por Blaine
retiram na mesma proporção o encanto que Ifemelu sentira outrora por esse espaço.
Princeton, por fim, o último cenário para o qual ela se desloca nos Estados Unidos, é
aquele que, dentre os demais, efetivamente incorpora o seu lugar mais
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representativo nesse país. Nesse contexto constatamos que a protagonista
experiencia de forma ativa os estímulos à sua volta e conquista, a partir deles, um
conjunto de significados que a ajudam a desenvolver um apreço importante por esse
lugar, fazendo com que se sinta pertencida e identificada com ele.
Além dos espaços literários, cabe comentarmos aqui brevemente algumas
das relações que Ifemelu desenvolve ao longo de sua jornada e que são de extrema
importância tanto para o enredo quanto para a própria consolidação desses seus
espaços e lugares geográficos. A começar pelos seus pais percebemos que apesar
do vínculo familiar profundo que nos é transmitido inicialmente pela narrativa, esse
vem a ser rompido assim que essas figuras – em especial a materna – deslocam-se
de sua familiaridade e, por conseguinte, de sua posição máxima enquanto lugares.
Esse

distanciamento

é

reafirmando

quando,

nos

Estados

Unidos,

essas

personagens voltam a se encontrar e o sentido de lugar gerado pelas lembranças de
Ifemelu é demolido por sua desilusão em relação a eles. Apesar disso, averiguamos
que mesmo não havendo mais uma identificação imediata com seus pais, um
sentimento de lugar permanece intacto justamente por eles serem figuras familiares.
Nesse sentido, tia Uju é outro membro familiar com quem a protagonista estabelece
um relacionamento significativo, mas que também se revela conturbado. Durante a
infância de Ifemelu na Nigéria, a parceria entre elas esteve voltada para a
consolidação de um lugar que emanava segurança e confiabilidade, uma confiança
que, mesmo diante das adversidades, era capaz de recuperar sua estabilidade.
Quando elas se reencontram anos mais tarde nos Estados Unidos, porém,
percebemos o esfacelamento dessa amizade que, arriscamo-nos a dizer, mantémse no restante da história apenas por causa de Dike e, talvez, de algum resquício
sentimental de lugar. Outra personagem que participa nas experiências da
protagonista na Nigéria e nos Estados Unidos é Ginika. A única situação que
desloca relativamente o laço afetivo entre elas é o namoro de Ifemelu com Obinze
que, não obstante, é logo superado com a mudança de sua amiga para a América.
Já nesse contexto, averiguamos que apesar de um estranhamento inicial por parte
da personagem principal, a amizade entre elas se perpetua como uma fonte de
apoio emocional, assegurando-lhes, assim, sua posição de lugar. Em oposição a
essa relação equilibrada com Ginika, Obinze é um componente complexo e repleto
de oscilações que, no entanto, representa o lugar social mais emblemático para
Ifemelu. Por mais que ele proporcione à protagonista algumas de suas experiências
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mais conscientes e significativas, seu sentido pessoal nem sempre acompanha essa
dimensão de lugar. Em diversos momentos da história Obinze passa a ser visto
como um espaço caracterizado principalmente por sua estranheza e distanciamento
tanto físico quanto emocional. Em contrapartida, até mesmo quando Ifemelu se
empenha em esquecê-lo, ou então, quando acredita que Curt e Blaine seriam
capazes de substituí-lo, reparamos que seus sentimentos insistem obstinadamente a
se voltarem para Obinze. É, aliás, por não conseguir se desfazer desse laço
amoroso que ela se sente impelida, ao menos em parte, a retornar para a Nigéria.
Ali, a intensidade de sua conexão com ele é ao mesmo tempo recuperada e perdida.
A narrativa, porém, parece sugerir ao final do romance, depois que a protagonista
passa a descobrir em si mesma o seu lugar mais valioso de todos, uma
reaproximação otimista com Obinze, firmando-o como um lugar importante em sua
vida. Nesse panorama, a participação de Curt e Blaine resume-se aos sentimentos
momentâneos que Ifemelu desenvolve sobre eles, mas que vieram facilmente a
tornar-se insustentáveis frente aos atritos que surgiram em cada um de seus
relacionamentos. Finalmente, não podemos esquecer de mencionar Dike, uma
personagem que possui uma influência expressiva em Americanah (2014). Sua
amizade com a personagem principal floresce desde o princípio e se revela
fundamental para que ela consiga superar algumas das adversidades em sua vida.
Nem mesmo os distanciamentos físicos ou a passagem do tempo são capazes de
afetar a estabilidade dessa relação, que se mantém visivelmente significativa
durante todo o enredo. Assim, seu primo se revela como o único lugar
verdadeiramente sólido dentre os demais, um no qual tanto o seu sentimento quanto
o seu sentido encontram-se inabaláveis.
Embora tenham uma relevância menor que esses demais componentes, os
blogs de Ifemelu também se manifestam enquanto elementos capazes de
carregarem títulos de espaço e lugar. No caso do primeiro deles, isto é, daquele que
cria no período em que esteve nos Estados Unidos, verificamos categoricamente a
transição de um sentido inicial de lugar para um de espaço ao final de sua jornada
no exterior. Esse movimento descendente acontece, a princípio, por causa das
inseguranças que a acometem conforme ela percebe as dimensões que suas
publicações haviam ganho na internet e de como sua identidade estava cada vez
mais

sendo

reduzida

ao

seu

papel

como

blogueira.

O

ápice

desse

descontentamento é atingido quando ela repara no quanto as suas postagens
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haviam se tornado, sob a influência de Blaine, monotonamente acadêmicas. Ao final,
mesmo sendo um sucesso, “Raceteenth ou Observações Diversas sobre Negros
Americanos (Antigamente Conhecidos como Crioulos) Feitas por uma Negra Não
Americana” passa a ser visto como um espaço irreconhecível com o qual Ifemelu
não se ressente em se desfazer. Já com “As Pequenas Redenções de Lagos”,
criado na sua volta à Nigéria, percebemos uma expectativa e dedicação atenciosa
sobre esse domínio virtual, garantindo-lhe assim um caráter íntimo que se perpetua
até o encerramento do romance. Esse blog, pois, configura-se como um lugar que
lhe proporciona uma fonte de expressão criativa, mas, acima de tudo, pessoal.
De modo geral, portanto, pudemos atribuir a existência de componentes
tanto na Nigéria quanto nos Estados Unidos nessa dinâmica entre espaço e lugar
para Ifemelu. Nesses dois contextos ela foi capaz de reivindicar significados a partir
de suas experiências sensoriais e emocionais, além de construir conexões tanto
externas quanto internas que a permitissem sentir-se integrada neles. Por outro
lado, não pudemos deixar de notar que a intensidade dessas relações é diferente
para cada um desses países. Embora os Estados Unidos venham a se apresentar
como um ponto de estabilidade e familiaridade, esse cenário não desperta
correlações profundas tal como a sua terra-natal. Nessa, constatamos que mesmo a
protagonista precisando passar por um processo de readaptação, ela enfrenta esses
“perigos” convictamente, de modo que seus novos significados acresçam àqueles
antigos. Assim, ainda que ambos possam ser classificados como lugares, seu
sentimento de “lar”, isto é, de um lugar em sua máxima potencialidade ou, como
coloca Relph (1976, p. 142), de onde parte a “[...] essência do sentimento de
lugar”49, restringe-se à Nigéria. Tal afirmação decorre do reconhecimento que a
protagonista tem de que seria somente ali, na sua terra-natal, que ela poderia fincar
suas raízes e cultivar uma versão verdadeira de si mesma. Nessa conjectura, os
Estados Unidos lhe servem como uma pausa para a observação, afinal “[o] ser é
sempre articulado por meio de lugares específicos, ainda que tenha sempre que se
estender para além deles para compreender o que significa existir no mundo”
(RELPH, 2014, p. 29).
A partir dos apontamentos trazidos até esse momento, contemplamos em
Americanah (2014) diversas situações de transferências valorativas que se alteram
_______________
49

“It is the essence of a sense of place”.
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de acordo com as experiências e sentimentos da personagem principal.
Especialmente no que tange a essa transitoriedade de seus lugares pudemos
verificar, para além dos sentidos advindos de suas vivências, correlações
significativas com suas próprias modificações intrapessoais; um aspecto que reforça
como, na atualidade, os próprios lugares assumem uma mutabilidade “[...]
igualmente característica do sujeito moderno e de seu sentido de identidade”
(BERDOULAY; ENTRIKIN, 2014, p. 101) – a qual reflete, por sua vez, a riqueza e
problemática que essas múltiplas identidades podem acarretar (MASSEY, 2001).
Isso, por conseguinte, nos permite compreender que os movimentos de
aproximação de Ifemelu em relação ao seu exterior dependem não apenas de um
sentimento de pertencimento proveniente de suas experiências topofílicas, mas
também de uma identificação substancial com ele. À vista dessa colocação,
encaminhamo-nos, enfim, para a última pergunta norteadora desta pesquisa: existe
neles alguma implicação para a sua identidade?
Podemos interpretar a presente questão a partir de duas perspectivas: a de
como a identidade da protagonista regula o surgimento desses fenômenos e, em
adjacente, como a consolidação deles afetam o seu próprio entendimento subjetivo.
No que concerne à primeira delas pudemos verificar que a identidade de Ifemelu,
por ser um fator que media diretamente a sua percepção da realidade, esteve
invariavelmente atrelada à forma com que ela veio a experenciar esses espaços
literários, bem como aos sentidos gerados neles. Na Nigéria, por exemplo,
averiguamos uma propensão em visualizá-la como um núcleo de valor, visto que foi
nesse contexto que ela primeiro compreendeu-se enquanto sujeito (cultural). Essa
configuração de lugar, entretanto, não acontece assim tão facilmente com os
Estados Unidos, uma vez que nele a personagem precisou não apenas se adaptar
culturalmente e socialmente, mas também conquistar sentidos de identificação que
não lhe foram naturalmente garantidos. Nesse entendimento, constatamos que sua
identidade atinge com efeito a formação de seus espaços e lugares, condicionandoos por meio do seu próprio olhar sobre o mundo. Já o inverso dessa relação, que diz
respeito à segunda concepção proposta, parece-nos igualmente válido. Nesse caso,
dirigimo-nos àqueles espaços e lugares que são construídos por Ifemelu
principalmente através do tempo. Esse arranjo pode ser apreendido, por exemplo,
quando ela destrói sua imagem idealizada dos Estados Unidos e, em virtude disso,
busca recuperar traços de sua identidade anterior. O que observamos nessa
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situação é a transformação desse país exterior em um espaço que repercute na sua
reafirmação identitária nigeriana; e não um efeito dessa última sobre o cenário. Em
contrapartida, conforme ela consegue visualizar o país norte-americano como um
lugar definitivo, consolidado a partir de suas experiências, ela involuntariamente se
permite assimilar certos padrões culturais locais; que só viriam a ser percebidos
quando fosse classificada como “americanah”. Essa, aliás, é uma característica
pertinente na obra e que se faz perceber logo em seu título. De acordo com Adichie,
o termo “americanah” “[...] indica quando uma pessoa volta dos Estados Unidos para
a Nigéria com novos trejeitos, por exemplo, fingindo não entender mais as línguas
de sua terra-natal, falando com um sotaque norte-americano, esse tipo de coisas50”
(ADICHIE, 2015, não paginado, tradução nossa). Assim, vemos que a marca dessa
maleabilidade identitária decorrente do hibridismo cultural estampa-se na própria
capa de Americanah (2014). Por fim, isso demonstra que o sentido proveniente do
cenário também pode passar a afetar o modo com que a personagem passa a se
portar no mundo. Para citar um último exemplo, temos o contraste entre a Nigéria de
suas lembranças com aquela atual, onde o caráter momentâneo de espaço que
esse contexto assume interfere diretamente na sua falta de aproximação com a
terra-natal.

_______________
“[…] that means a person who has gone to the US and comes back to Nigeria and suddenly has a
lot of these affectations, you know, pretends not to understand the Nigerian languages, speaks with an
American accent, that kind of thing.”
50

129

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim como outras tantas obras literárias enriquecedoras, o romance
Americanah (2014) de Chimamanda Ngozi Adichie se revela como um portal
delicadamente esculpido no qual podemos permear por entre diferentes saberes
sobre a realidade e experimentar, a partir deles, novas perspectivas para os nossos
horizontes. Tal como para o filósofo Maurice Merleau-Ponty em Fenomenologia da
Percepção (1999), acreditamos que “[...] uma história narrada pode significar o
mundo com tanta ‘profundidade’ quanto um tratado de filosofia” (p. 19). Além de sua
graciosidade criativa, podemos contemplar em suas páginas a perspicácia com que
a autora trabalha em cima de temáticas que não apenas são pertinentes
humanisticamente, mas igualmente relevantes para a atualidade. Em um cenário
onde os sujeitos encontram-se cada vez mais conectados pela globalização e, ao
mesmo tempo, alheios às suas experiências particulares, Adichie nos convida a
pararmos para refletir sobre os impactos desses deslocamentos, sejam eles
geográficos, identitários ou emocionais, em nossa própria trajetória individual. Sendo
um membro da chamada Terceira Geração de Escritores Nigerianos (ver 3.1), não
nos surpreende que exista implicitamente uma dedicação por parte da escritora em
promover uma literatura que permeie, justamente, por meio de questões pósmodernas, esboçando, por exemplo, situações que envolvem o fenômeno da nova
diáspora, sentimentos de (não) pertencimento, alteridade, entre outros. Diante
desses trânsitos e transições frenéticas da mobilidade “sobremoderna” (AUGÉ,
2010, p. 15), deparamo-nos com novos desafios para a manutenção de nossos
núcleos de valores e seus respectivos sentidos; inclusive em nós mesmos. Afinal,
nessa “compressão espaço-temporal” como é possível que ainda conservemos
sentimentos coerentes como os de lugar ou identidades homogêneas? (MASSEY,
2001). Nesse panorama, “[...] este livro [Americanah]”, nas palavras de Adichie, “é
sobre a saudade de casa [...] mais especificamente sobre ansiar pelo lar e o que
esse significa... e, me arrisco a dizer, se é mesmo possível você retornar a ele
depois de partir”51 (ADICHIE, 2014c, não paginado, tradução nossa).
Tendo em vista essas considerações e reconhecendo as dinâmicas que se
operam entre os cenários da narração na construção subjetiva da protagonista
_______________
“[…] this book is a lot about longing for home […] more specifically longing for home and what home
means… and I guess whether you can go home again after you’ve left”.

51
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Ifemelu em Americanah (2014), uma característica que transparece logo em seu
título52, a presente pesquisa se propôs a investigar de que maneiras se operam as
relações entre esses componentes e quais as suas repercussões introspectivas para
essa

mesma

personagem.

Para

tanto,

utilizamo-nos

dos

direcionamentos

topoanalíticos dispostos por Ozíris Borges Filho (2020) em nosso exame literário,
mas também de outros conhecimentos que nos auxiliassem a transcender esse
escopo e a melhor compreender as configurações que aproximam essa
representação artística de nossa realidade. Apoiamo-nos principalmente em teorias
pertencentes à Geografia Humanista, com um foco especial para a distinção entre
os espaços e lugares elaborada por Yi-Fu Tuan (1983), e contribuições de áreas
como as da Sociologia, Filosofia e Fenomenologia. Quanto à organização deste
trabalho, começamos apresentando em nossa “Introdução” (capítulo 1) os elementos
basilares para a produção do presente estudo, tais como as suas motivações,
objetivos de investigação e relevância para o contexto em que vivemos. Na
sequência, em “Conhecendo o Objeto de Estudo” (capítulo 2), exploramos de forma
abrangente o nosso instrumento de análise a fim de promover uma contextualização
acerca tanto da obra em si quanto de sua autora. Adiante, debruçamo-nos em nossa
“Fortuna Crítica” (capítulo 3) sobre as correlações que Adichie possui com a tradição
literária atual de seu país, denominada como Terceira Geração de Escritores
Nigerianos, e salientamos alguns dos estudos envolvendo o romance Americanah
que foram produzidos nos últimos anos tanto no Brasil quanto internacionalmente.
Sobre esse quadro, é interessante pontuar como a recepção da autora no exterior
impactou a tal nível sua produção que ela passou a ser considerada quase que
instantaneamente como parte do cânone literário nigeriano (ADENSAMI; DUNTON,
2005). Em “Caminhos de Reflexão: Rumo à Análise Literária” (capítulo 4) é que se
encontram as principais contribuições acadêmicas desta pesquisa. Nessa parte
foram demarcados três conjuntos fundamentais entorno de nossa investigação,
sendo o primeiro deles uma discussão prévia acerca dos conceitos a serem
utilizados (item 4.1), o segundo a execução propriamente dita de nossa análise (item
4.2) e, por último, um resgate de nossas descobertas a partir das perguntas que
_______________
Segundo Adichie (2015), “americanah” é um apelido utilizado na Nigéria para se referir àqueles que
retornam dos Estados Unidos com seus comportamentos afetados pela cultura norte-americana.
Embora no caso de Ifemelu esse hibridismo cultural não ocorra necessariamente de forma proposital,
o termo tende a denunciar as tentativas de hierarquização cultural daqueles que incorporam esses
maneirismos privilegiados almejando uma elevação na escala social.

52
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nortearam este trabalho (item 4.3). De modo geral, podemos salientar também que
nos foi possível verificar convergências diretas entre a composição dos espaços
literários do romance com as transformações na identidade da protagonista, sendo
que a definição de seus espaços e lugares – com os quais concluímos que tanto a
Nigéria quanto os Estados Unidos comportam-se como núcleos de valores, ainda
que

formados

por

experiências

de

intensidades

diferentes

–

mostrou-se

determinante para a formulação de tais apontamentos.
Finalmente, antes de encerramos essas últimas considerações, ressaltamos
que dentre as nossas intenções com esta pesquisa está a expectativa de que, por
meio dela, possamos despertar novos sentidos, sejam eles no âmbito acadêmico,
literário ou pessoal. Ainda, esperamos promover, assim como foi na escrita de minha
monografia, uma maior visibilidade para a produção artística de Adichie e, por
conseguinte, de tantos outros escritores “alternativos” que, embora venham
conquistando reconhecimento internacional, permanecem sujeitos às margens da
lógica imperialista nas sociedades Ocidentais. Por conta disso, registramos aqui
algumas sugestões de investigação que podem servir como inspiração para futuros
trabalhos e para a valorização de vozes não hegemônicas. A primeira delas diz
respeito à exploração dos esquemas debatidos nesta pesquisa a partir da percepção
de outras personagens, tais como Obinze, tia Uju e Ginika. Embora a perspectiva de
Ifemelu seja aquela na qual possuímos um aprofundamento maior dentro da
narrativa, essas demais figuras também revelam modificações internas decorrentes
de seus deslocamentos que são igualmente pertinentes para serem analisadas. Em
segundo lugar, indicamos um exame mais voltado estritamente à topoanálise no
qual os demais cenários da história que não foram contemplados podem ser
esmiuçados em novos paralelos com a própria construção do enredo. Para aqueles
que preferem voltar-se integralmente à personagem, por sua vez, acreditamos ser
viável um olhar psicanalítico para essa dificuldade que a protagonista apresenta de
estabelecer vínculos estáveis com outras personagens ou, até mesmo, com os
cenários, uma vez que as turbulências de seus relacionamentos não derivam
apenas de obstáculos exteriores a ela. Por fim, ao averiguarmos a correlação dos
assuntos mencionados ao longo desta pesquisa nos atuais movimentos literários
nigerianos, a literatura comparada parece tornar-se uma metodologia mais do que
conveniente para compreender as tendências e problemáticas que se insurgem
nesse quadro.
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Fechamos, enfim, com uma última citação do teórico Yi-Fu Tuan (1983, p.
164), a qual abarca nossa confiança na potencialidade do universo criativo: “A arte
constrói imagens do sentimento, tornando-o acessível à contemplação e meditação”.
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