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"A degradação de ser escravo só se equipara à degradação de 

ser senhor." 

Virginia Woolf. A posição intelectual das mulheres, 1920. 
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Resumo: o presente artigo tem como objetivo a análise do 

fenômeno jurídico em caso que envolve discriminações quanto 

à origem, ao gênero e à raça, tendo por base a narrativa literária 

do épico contemporâneo de Chimamanda Ngozi Adichie, Ame-

ricanah. Por meio da metodologia do Direito na Literatura, o 

trabalho propõe-se a apresentar uma abordagem interdisciplinar 
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da problemática da discriminação da mulher negra migrante, 

identificando padrões comuns de comportamento social envol-

vendo a condição humana, que se mostram no cotidiano de 

forma explícita ou não. A partir da narrativa literária escolhida 

para a análise jurídica, tece-se a teia de sentidos dos direitos em 

questão. Para tanto, as provocações partiram da investigação da 

já referida obra Americanah e do caso I.V. versus Bolívia, jul-

gado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). 

 

Palavras-Chave: Literatura - Direitos Humanos - CIDH - Mi-

grantes – Gênero 

 

HUMAN RIGHTS AND LITERATURE: APPROXIMA-

TIONS BETWEEN CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE’S 

AMERICANAH AND THE CASE I.V. VERSUS BOLIVIA, 

TRIED BY THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN 

RIGHTS (ICHR) 

 

Abstract: The present article has the objective of analyzing the 

forensic phenomenon in a case that involves discrimination re-

garding origin, gender, and race, having as basis the literary nar-

rative of Chimamanda Ngozi Adichie’s contemporary epic 

novel Americanah. Through the methodology of Law in Litera-

ture, the work aims at presenting an interdisciplinary approach 

on the issue of the discrimination of the migrant black woman 

by identifying common social behavior patterns involving the 

human condition that show explicitly or not in daily life. From 

the literary narrative chosen for the legal analysis, the web of 

meanings for the rights in question is weaved. To do so, provo-

cations came from the investigation of the referred work Ameri-

canah and the case I.V. versus Bolivia, tried by the Inter-Amer-

ican Court of Human Rights (ICHR). 
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1. NOTAS INTRODUTÓRIAS  

 

 processo de movimentação de pessoas pelo 

mundo é um fator conhecido e muito antigo. Acre-

dita-se que o ser humano está migrando há cerca 

de 200 mil anos2. Esses acontecimentos começa-

ram a ganhar maior dimensão quando atrelados a 

questões econômicas e de mudanças sociais e ambientais, tais 

como os recentes conflitos armados e perseguições na Ásia e 

África; a preocupante guerra civil na Síria, que já dura mais de 

8 anos, envolvendo grupos armados ligados à Al-Qaeda; as no-

vas alianças de grupos radicais da Nigéria com o Estado Islâ-

mico; o ciclone que atingiu o sul da África, onde se estima que 

apenas em Moçambique o número de mortos pode ser maior de 

1 mil; entre outras3.   

Não raro, os fluxos migratórios são vistos com maus 

olhos pelos países que têm um alto índice de populações não na-

tivas. Os critérios para rejeição de pessoas migrantes ou refugi-

adas vêm, frequentemente, acompanhados por altas doses de 

preconceitos falaciosos e que em nada retratam a realidade mul-

ticultural na qual nos encontramos, tão sadia e enriquecedora 

para democracias comprometidas com seu potencial humano.4  

 
2 Assim em: https://www.nature.com/articles/nature18299, que trata de um estudo re-
alizado em 21 de setembro de 2016, comandado pelo pesquisador David Reich, o qual 
apontou que, na verdade, houve apenas uma grande migração humana, há cerca de 
200 mil anos. Acesso em 10 de abril de 2019. 
3  Disponível em: www.bbc.com/portuguese/amp/internacional-47622803. Acesso 
em 17 de maio de 2019.   
4 Ao desenvolver sua teoria da comunicação, Habermas utiliza-se da ideia do multi-
culturalismo para explicar a formação das novas democracias, que não devem ter ape-
nas como centro o povo, mas a humanidade: “A resolução de viver em liberdade po-
lítica é equivalente à iniciativa de uma práxis constitucional. Com isso se articulam 
conceitualmente — de outro modo que em Carl Schmitt — soberania popular e direi-
tos humanos, democracia e Estado de direito. A resolução inicial pela autolegislação 
democrática só pode ser cumprida na via da realização daqueles direitos que os 

O 
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participantes devem reconhecer reciprocamente, se pretendem regular legitimamente 
sua convivência pelos meios do direito positivo. Ao endossar a perpetuação de diver-
sos grupos culturais em uma única sociedade política, o multiculturalismo requer 
igualmente a existência de uma cultura comum [...]. Membros de todos os grupos 
culturais [...] deverão adquirir uma linguagem política comum e códigos de conduta 

para poder participar efetivamente da competição por recursos e da proteção de in-
teresses tanto de grupo quanto individuais, em uma arena política partilhada." Raz, 
J. "Multiculturalism: A liberal perspective". Dissent, winter, 1994, pp. 67-79 (p. 77).” 
HABERMAS, Jürgen. “inclusão: integrar ou incorporar? Sobre a relação entre nação, 
Estado de direito e democracia”. Trad. Luciano Codato. Novos Estudos Cebrap, São 
Paulo, n. 52, p. 99-120, nov. 1998, p.113.  
Ainda, atenta o filósofo sobre os problemas de políticas públicas dos países receptores 
(o continente Europeu, em específico, sendo esse o mais procurado), assim como a 
falta de reconhecimento dos seus resultados econômicos aos benefícios trazidos pela 

imigração: “Nos dias de hoje a hostilidade contra estrangeiros é amplamente difundida 
nos demais países da União Européia [além da Alemanha]. Ela tem características 
fortemente diversas nos vários países em particular; [...] justifica-se essa política de 
isolamento contra imigrantes? [...]. Sob o ponto de vista moral, não podemos abordar 
esse problema a partir da perspectiva dos habitantes de sociedades abastadas e pacífi-
cas; também é preciso assumir a perspectiva dos que, em continentes estrangeiros, 
buscam sua salvação, isto é, uma existência com dignidade humana.[...]. Uma obriga-
ção moral de proporcionar auxílio resulta especialmente das crescentes interdepen-

dências em uma sociedade mundial que cresceu tanto, com o mercado capitalista mun-
dial e a comunicação eletrônica em massa, que as Nações Unidas acabaram assumindo 
algo próximo a uma responsabilidade política total pelo asseguramento da vida neste 
planeta, [...]. Obrigações específicas para o Primeiro Mundo, além disso, resultam da 
história da colonização e do desenraizamento de culturas regionais com evento da 
modernização capitalista. Além disso, pode-se mencionar que os europeus no período 
entre 1800 e 1960 participaram de forma desproporcional (com cerca de 80%) dos 
movimentos migratórios intercontinentais. E tiraram proveito disso: em comparação 

com outros migrantes e em relação aos compatriotas não emigrados, melhoraram suas 
condições de vida.  Ao mesmo tempo, esse êxodo ocorrido durante o século XIX e 
início do século XX foi tão decisivo para a melhora da situação econômica dos países 
de origem dos imigrantes, quanto a imigração em direção inversa, que ocorreu rumo 
à Europa no tempo da reconstrução, após a Segunda Guerra Mundial. A Europa, tanto 
de uma forma quanto de outra, foi beneficiária desses fluxos migratórios. Essa e outras 
razões semelhantes [...] justificam o comprometimento moral com uma política liberal 
de imigração que abra a própria sociedade para imigrantes e oriente o fluxo imigrató-

rio na medida em que existam capacidades disponíveis. O slogan defensivo “o barco 
está lotado” presente na discussão sobre políticas de asilo na Alemanha no início dos 
anos 1990, permite entrever a falta de disposição a assumir também a perspectiva do 
outro lado [...]. Certamente ainda não foram atingidos os limites da onerosidade nas 
sociedades europeias, que encolhem do ponto de vista demográfico e que hoje como 
ontem dependem da imigração, por razões econômicas.” HABERMAS, Jürgen. A in-
clusão do Outro, estudos de teoria política. Trad. George Sperber, Paulo Astor 
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Nessa esteira, o Direito desempenha um importante pa-

pel social, servindo como determinante entre as condutas assu-

midas pelas nações receptoras de povos migrantes e os direitos 

e garantias reconhecidos a esses grupos, numa equação que se 

mostra cada dia mais complexa, na qual a atuação das organiza-

ções internacionais ocupa posição de destaque. Mas ele não anda 

só. A literatura, e mais especificamente a literatura moderna, 

principalmente com a ascensão de escritoras e escritores de paí-

ses chamados de terceiro mundo, tem malsinado os percalços 

vividos cotidianamente por grupos migrantes que também estão 

"classificados" como grupos marginalizados. Nesse processo, a 

educação aplicada em delicados conteúdos históricos tem se 

mostrado um importante aliado na superação de preconceitos ge-

rados por esses crescentes fluxos.  

Por essa razão, a análise que aqui se propõe é a de pro-

blematizar, sobre a visão do Direito e da Literatura, questões que 

atingem de modo frontal os direitos humanos, tais como as dis-

criminações em razão de origem, raça/etnia e gênero. Por mais 

que a literatura, muitas vezes, acoberte traços duros da realidade 

com a beleza que advém da própria forma do fazer literário, é 

ela, no entanto, um dos instrumentos mais afinados para o des-

velo do mundo real, tornando possível a nossa compreensão am-

pla e empática da realidade do outro, proeza essa que a dita "letra 

fria da lei" jamais poderá proporcionar. 

Um dos focos deste debate, como dito, passa pelo pre-

conceito de gênero, e, portanto, pela figura feminina, potencial-

mente mais suscetível à supressão de direitos ao longo da histó-

ria humana5. Mas assim como vítima, a mulher também se 
 

Soethe. São Paulo: Loyola, 2002, p. 256-261. 
5 "Com efeito, a violência contra mulheres e meninas é a forma mais generalizada de 
violação de direitos humanos no mundo de hoje. Suas formas são grosseiras, embora 
também possam ser sutis, mas seu impacto no desenvolvimento pessoal é interminá-
vel. Essa violência encontra-se hoje tão profundamente incorporada em quase todas 
as culturas e em todas as classes que o fenômeno, de tão difuso, tornou-se quase invi-
sível. As histórias são dolorosamente parecidas e o desfecho trágico, que costumava 
ser raro, ganhou recentemente um substantivo: feminicídio." BODIN DE MORAES, 
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transforma em parte essencial da mudança e da luta por melho-

rias, seja essa mulher, em termos binários, migrante ou nativa; 

negra ou branca; pobre ou rica6. Sobre isso, o trabalho a ser de-

senvolvido se deterá em uma análise crítica e comparativa do 

livro Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie, e os seus 

pontos de intersecção com a decisão da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos que condenou a Bolívia pelas violações co-

metidas pelo Hospital Público de La Mujer de La Paz contra a 

Sra. I.V., reconhecendo a ação discriminatória da equipe mé-

dica, ao realizar um procedimento de esterilização sem a autori-

zação consciente da paciente, e a omissão do país na responsa-

bilização dos referidos infratores.  

 

2. O DIREITO E A LITERATURA: ARTICULAÇÃO DO DI-

REITO NA LITERATURA 

 

Aguiar e Silva já lecionaram que os estudos do Direito e 

da Literatura apresentam dois prismas em comum, que nutrem, 

metodologicamente, as duas disciplinas:  
(a) tanto uma quanto a outra, embora de forma e com 

 
Maria Celina. Por que nunca falamos sobre os culpados?. Editorial à Civilistica.com. 
Rio de Janeiro, a. 7, n. 3, 2018. Disponível em: <http://civilistica.com/por-que-nunca-
falamos- sobre-os-culpados/>. Acesso em 20 de abril de 2019. 
6 Para BODIN DE MORAES, uma pergunta raramente feita e que é sintomática da 
culpabilização da vítima como ideia recorrente é: "por que nunca falamos sobre os 
culpados?". Segundo Julia Penelope, aponta a autora, "a forma como usamos a lin-
guagem conspira para manter a atenção longe dos homens. De fato, as mulheres apren-
deram desde o nascimento a aceitar e até mesmo abraçar sua própria falta de lugar na 
sociedade por meio de construções linguísticas. Nós vemos isso ecoando repetida-
mente na publicidade, na TV, nos filmes e até na política. A versão masculina branca 
da história é aquela que é ensinada como a única verdadeira e crível. Julia Penelope 

explicou como mudanças gramaticais criavam uma “culpabilização da vítima”, ao 
usar-se a voz passiva — assim, “João espancou Maria” rapidamente se torna “Maria 
é uma mulher espancada”, tirando o perpetrador completamente da equação, ao apagar 
a voz ativa." BODIN DE MORAES, Maria Celina. Por que nunca falamos sobre os 
culpados?. Editorial à Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 7, n. 3, 2018. Disponível em: 
<http://civilistica.com/por-que-nunca-falamos- sobre-os-culpados/>. Acesso em 20 
de abril de 2019. 
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finalidades diferentes, lidam com as relações humanas, o que 

pressupõe um apurado conhecimento da natureza/condição hu-

mana; (b) ambas atribuem necessariamente um papel central às 

palavras, o que vincula a atividade de juristas e literários à in-

terpretação de texto7.  

A partir desses conceitos, mostra-se clara a aproximação 

entre Direito e Literatura, tornando possível o aprimoramento do 

Direito (nossa disciplina de estudo) na medida em que se vê en-

riquecido pela grandeza da Literatura, que libera os possíveis; 

cria – antes de mais nada – surpresas; produz personagens e se 

desenvolve no particular e no concreto; ao passo que o Direito, 

por sua vez, limita-se a codificar a realidade; pressupor o conhe-

cimento; produzir pessoa e criar generalidade e abstração8. A Li-

teratura, pois, não cabe no Direito, e, nesse sentido, articular-se 

com ele significa possibilitar ao Direito uma ampliação de pers-

pectiva, de modo a expandir seu universo e, assim, mais facil-

mente conseguir se aproximar de seu ideal de Justiça9. 

A aproximação das duas matérias torna-se, assim, mais 

do que viável, desejável. O universo ilimitado da Literatura per-

mite uma melhor decodificação da realidade, ampliando a visão 

do jurista, acostumado que está a ver o mundo pelas lentes limi-

tadas do legislador. O jurista, hermeneuta da realidade que de-

veria ser, expande sua visão sem deixar de ser técnico, de obser-

var as categorias, princípios, procedimentos, etc., do fazer jurí-

dico, que outros valores concretizam, como a segurança e a 

 
7 TRINDADE, André Karam; GUBERT, Roberta Magalhães. Direito e Literatura: 
aproximações e perspectivas para se repensar o direito. In: TRINDADE, André Ka-
ran; GUBERT, Roberta Magalhães; COPETTI NETO, Alfredo (Org.). Direito & lite-
ratura: reflexões teóricas. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 11-
66, esp. p. 22. 
8 Cf. OST, François. Contar a lei: as fontes do imaginário jurídico.  São Leopoldo, 

2004, p. 13-18. 
9 Não nos aprofundaremos no debate sobre o justo no Direito, seja por uma questão 
de espaço, seja de propósito do presente trabalho. O debate e a reflexão sobre o justo 
e a justiça, promovido pelos gregos, ultrapassando a discussão sobre as normas (es-
critas ou não), remonta a Sócrates, que vai discutir a justiça com sua própria vida, ao 
pôr a questão: é melhor sofrer a injustiça ou praticá-la? LOPES, José Reinaldo de 
Lima. O direito na história: lições introdutórias. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 28. 
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previsibilidade das decisões jurídicas. O ganho está na inegável 

e almejada expansão de sua mirada, que passa a contar com ca-

racteres de maior altruísmo e empatia.  

A proposta da metodologia do Direito na Literatura con-

vida o Direito a ressignificar o seu programa axiológico a partir 

de narrativas literárias, normalmente enriquecidas pela ficção (e 

mesmo pelo surrealismo), oferecendo um olhar participativo da 

realidade, onde o jurista não se limita a ser o simples narrador 

dos fatos para depois aplicar a norma abstrata, mas, sim, passa a 

participar como um personagem, que reflete e debate questões 

pertinentes à justiça, à lei e ao poder. Autora de destaque no Law 

and Literature Movement, Robin West alinha a Literatura como 

sendo fator indispensável para a reconstrução política e ética das 

comunidades10. Ela entende que a comunidade se cria através 

das relações e reações entre seus integrantes, configurando, 

dessa forma, comunidades interativas. Essa mesma ideia tam-

bém pode ser aplicada como análise da Literatura, onde a comu-

nidade textual igualmente acaba por excluir os grupos minoritá-

rios, sendo eles tratados, assim como na comunidade política, 

como aqueles que não falam, aqueles que são objetos, aqueles 

que, porque objetos, não falam, e que, por não falarem, são ex-

cluídos da comunidade.11 

Em complemento ao que teoriza West, Martha 

 
10 WEST, Robin. Communities, Texts, and Law: Reflections on the Law and Litera-
ture movement. Yale Journal of Law and Humanities, v.1, n.1, 1998, p. 129- 138 apud 
TRINDADE, André Karam; GUBERT, Roberta Magalhães. Direito e Literatura: 
aproximações e perspectivas para se repensar o direito. In: TRINDADE, André Ka-
ran; GUBERT, Roberta Magalhães; COPETTI NETO, Alfredo (Org.). Direito & lite-
ratura: reflexões teóricas. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 11-
66, esp. p. 41. 
11 A respeito: WEST, Robin. Communities, Texts, and Law: Reflections on the Law 
and Literature movement. Yale Journal of Law and Humanities, v.1, n.1, 1998, p. 129- 
138 apud TRINDADE, André Karam; GUBERT, Roberta Magalhães. Direito e Lite-
ratura: aproximações e perspectivas para se repensar o direito. In: TRINDADE, An-
dré Karan; GUBERT, Roberta Magalhães; COPETTI NETO, Alfredo (Org.). Direito 
& literatura: reflexões teóricas. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, 
p. 11-66, esp. p. 41. 
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Nussbaum apresenta as possíveis soluções a essas exclusões, tra-

zendo a Literatura como um apoio interpretativo ao Direito, que 

abastece o seu conteúdo ético, permitindo o enfrentamento de 

problemas de justiça social a partir de pressupostos que atrelem 

o jurista ao valor da dignidade humana, tornando-o uma preocu-

pação constante para aqueles que legislam e aplicam as leis12.  

Nota-se, portanto, que o curso trilhado por essa articula-

ção utiliza-se da Literatura como um meio de aprofundamento 

de questões sobre as quais somente o Direito pode decidir – essa 

invenção humana e cultural muito particular, que encerra em si 

uma miríade de sentidos13 – mas que só poderá executar-se com 

maestria se iluminado pela riqueza das narrativas literárias. A 

Literatura, que se mostra sempre à frente do seu tempo (o oposto 

do que ocorre com o Direito), nos entrega denúncias e pontos de 

sensibilidade não perceptíveis na análise dos fatos para aplica-

ção direta da norma. Ao reconhecer essa dinâmica, o jurista 

deixa de se atrelar ao senso comum, viciado em seus estereótipos 

e estigmas, tão graves para a tomada de decisão, e começa a vi-

sualizar o problema com maior amplitude, favorecido pela visão 

viva, humanística e progressista, que só acontece com a capaci-

dade interpretativa oferecida pela Literatura.  

Nesse ponto, torna-se importante narrar as situações co-

locadas em Americanah e no caso I.V versus Bolívia, a fim de 

que se possa perceber de que forma as questões vividas por Ife-

melu (personagem central da obra Americanah) bem 
 

12 NUSSBAUM, Martha. Nascondere l'umanita. Il disgusto, la vergogna, la legge. 
Roma: Carocci, 2005 apud TRINDADE, André Karam; GUBERT, Roberta Maga-
lhães. Direito e Literatura: aproximações e perspectivas para se repensar o direito. 
In: TRINDADE, André Karan; GUBERT, Roberta Magalhães; COPETTI NETO, Al-
fredo (Org.). Direito & literatura: reflexões teóricas. Porto Alegre: Livraria do Ad-

vogado Editora, 2008, p. 11-66, esp. p. 42-43. 
13 A partir da tripartição de Lawrence Friedman, Reinaldo de Lima Lopes aponta que 
o Direito pode ser visto como ordenamento, ou seja, conjunto de regras e leis; como 
uma cultura, enquanto espaço onde se produz um pensamento, um discurso e um sa-
ber; e como um conjunto de instituições, responsáveis por produzir e aplicar o próprio 
Direito. LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutórias. 3. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 8.  
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demonstram a construção dos critérios discriminatórios que le-

varam à infertilidade forçada de I.V. (vítima no caso julgado 

pela CIDH).  

 

3. O ÉPICO CONTEMPORÂNEO DE CHIMAMANDA 

NGOZI ADICHIE: AMERICANAH E SEUS FRUTOS PARA O 

DEBATE NO DIREITO  

 

Chimamanda Ngozi Adichie apresenta Americanah14 

como a inflexão de suas temáticas. A autora, que em seus três 

anteriores livros publicados15 se debruçou quase que exclusiva-

mente sobre a incúria aos direitos das mulheres e a flexibilização 

de seu valor potente dentro de sociedades arcaicas, apresenta 

nessa obra um grande e conciso debate sobre os problemas raci-

ais intimamente fomentados pela imigração. A narrativa desen-

volve-se por meio do romance vivido por Ifemelu e Obinze, nos 

anos 1990, no auge de um regime militar na Nigéria e com fre-

quentes paralisações e greves de universidades nacionais, o que 

acaba afastando o jovem casal após a aprovação de Ifemelu a 

uma bolsa de estudos nos Estados Unidos.  

Seus primeiros passos em solo americano já são marca-

dos por gritantes e dolorosos conflitos sociais e raciais. Muito 

embora o livro não esconda a sua natureza fictícia – afinal, trata-

se de um romance – é possível, desde logo, perceber as retoma-

das que a autora faz com experiências que também vivenciou na 

sua imigração. A denúncia central, às vezes suavizada pelo gê-

nero literário em que fora escrito, nos traz os problemas mais 

característicos das sociedades que resistem em tratar de forma 

cívica os fluxos migratórios, a começar pela própria forma como 

não reconhecem16 o outro, a exemplo da seguinte passagem:  

 
14 Publicado, originalmente, em 2013 e traduzido por Julia Romeu para o português, 
no Brasil, pela Editora Companhia das Letras, em 2014. 
15 Hibisco Roxo (2003), Meio Sol Amarelo (2006) e No seu pescoço (2009). 
16 Conforme Nancy Fraser e Axel Honneth referem já na abertura de sua obra Redis-
tribution or Recognition? A political-philosophical exchange, o "reconhecimento" 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________769_ 

 

 

Se Ifemelu tivesse conhecido Alma em Lagos, a teria conside-

rado branca, mas ali aprenderia que Alma era hispânica, uma 

categoria americana que, para confundir, era tanto etnia quanto 

raça, e ela se lembraria de Alma quando, anos depois, escrevera 

um post para o blog chamado: Entendendo a América para o 

negro não americano: o que significa hispânico: "Hispânicos 

são frequentes companheiros dos negros americanos nos índi-

ces de pobreza, um pequeno passo acima deles na hierarquia 
racial do país. A raça inclui a mulher de pele chocolate do Peru; 

os povos indígenas do México; pessoas com caras de mestiças 

da República Domenicana; pessoas mais branquinhas de Porto 

Rico; e o cara loiro de olhos azuis da Argentina. Você só pre-

cisa falar espanhol e não ser da Espanha e, voilà, pertence a 

uma raça chamada hispânico".17   

A trama, que se divide em narrar a trajetória dos dois per-

sonagens, traz, inicialmente, os problemas enfrentados por imi-

grantes, mas, sobretudo, por imigrantes não brancos. Ifemelu 

 
tem-se tornado a palavra-chave de nosso tempo. Se por um lado, no entanto, o seu 
destaque atual é indiscutível, a sua relação com a "redistribuição" permanece subteo-

rizada. Na obra em questão, os autores se propõem justamente a tal estudo, concor-
dando, basicamente, que um adequado entendimento da justiça deve abranger essas 
duas ordens de questões, ou seja, as lutas por distribuição ligadas à era fordista e as 
lutas contemporâneas por reconhecimento; e que uma visão economicista que reduza 
as questões de reconhecimento a um mero epifenômeno da distribuição seria inade-
quada. Os autores discordam, todavia, quanto à relação existente entre essas duas ca-
tegorias. Enquanto para Honnet as lutas por distribuição derivariam das lutas por re-
conhecimento, reinterpretando o ideal socialista de redistribuição como uma subvari-

edade da luta por reconhecimento, Fraser nega que a distribuição possa ser subsumida 
ao reconhecimento, propondo uma perspectiva de análise "dualista", que lança as duas 
categorias como co-fundamentais e mutuamente irredutíveis dimensões da justiça. De 
todo modo, para os autores, o que se mostra fundamental nesse debate é uma adequada 
concepção de "sociedade capitalista", trazendo a seguinte indagação: "Should capita-
lism, as it exists today, be understood as a social system that differentiates an econo-
mic order that is not directly regulated by institucionalized patterns of cultural value 
from other social orders that are? Or should the capitalist economic order be under-

stood rather as a consequence of a mode of cultural valuation that is bound up, from 
the very outset, with asymmetrical forms of recognition?" FRASER, Nancy; HON-
NETH, Axel. Trad. Joel Golb; James Ingram; Christiane Wilke. Redistribution or 
Recognition? A political-philosophical exchange. London/New York: Verso, 2003, 
passim, esp. p. 1-5.  
17 ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Americanah. São Paulo: Companhia das Letras: 
2014, p. 116. 
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ingressa numa universidade nova como um artigo exótico e logo 

de início pode perceber a pouca receptividade que o lugar tinha 

com pessoas como ela18. 

Em pouquíssimo tempo, Ifemelu se torna aluna destaque, 

aumentando assim a sua afinidade com o curso. Por outro lado, 

no entanto, as opções de trabalho se mostram cada vez mais res-

tritas e inalcançáveis. Após muita busca e sujeição a situações 

humilhantes, Ifemelu consegue um emprego de babá na casa de 

uma família americana bem sucedida, seguindo-se às situações 

de preconceito e desqualificação que a levaram até aquele mo-

mento. Em um dia no qual a campainha toca e ela abre a porta 

para um homem que lá estava para lavar os carpetes da casa, ela 

novamente sente o peso da raça naquele território. Seu post no 

blog que mantinha na Internet, em referência a esse dia, come-

çava assim: "Às vezes, nos Estados Unidos, raça é classe". Com 

isso, fazia alusão ao semblante "empertigado" e "comporta-

mento hostil" do homem quando Ifemelu abriu a porta da man-

são e, logo após, seu alívio quando a percebeu também uma em-

pregada. "O universo mais uma vez era como deveria ser", pen-

sou o homem19.       

 
18 “Boa tarde. É aqui que a gente se matricula?”, perguntou ela a Cristina Tomas, cujo 
nome ainda não sabia. “Isso. Você. É. Uma. Aluna. Estrangeira?” “Sou.” “Você. Pri-
meiro. Precisa. Pegar. Uma. Carta. Do. Departamento. De. Alunos. Estrangeiros.” Ife-

melu deu um meio sorriso de pena, porque Cristina Tomas certamente tinha alguma 
espécie de doença que a fazia falar tão devagar, com os lábios espremidos fazendo um 
beicinho para ensinar o caminho até o departamento de alunos estrangeiros. Mas, 
quando ela voltou com a carta, Cristina Tomas disse “Eu. Preciso. Que. Você. Preen-
cha. Alguns. Formulários. Você. Entende. Como. Preencher. Estes. Aqui?”, e Ifemelu 
entendeu que a menina estava falando desse jeito por causa dela, de seu sotaque, e 
durante um instante sentiu-se como uma criança pequena, de braços e pernas moles, 
babando. “Eu falo inglês”, disse Ifemelu. “Aposto que fala”, disse Cristina Tomas. 

“Só não sei se fala bem.” (ADICHIE, Chimamanda Ngozi, Americanah, 2014, p. 146- 
147) 
19 ADICHIE, Chimamanda Ngozi, Americanah, 2014, p. 181. No post, desabafava 
Ifemelu: "Para ele, não importava quanto dinheiro eu tinha. De acordo com sua ma-
neira de ver as coisas, eu não me encaixava no papel de proprietária daquela mansão 
por causa da minha aparência. No discurso público dos Estados Unidos, muitas vezes 
'negros', como um todo, são colocados na mesma categoria que 'brancos pobres'. Não 
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A mesma realidade também é sentida por Obinze assim 

que chega no continente Europeu, quando decide abandonar a 

Nigéria. A grande diferença entre as duas imigrações –  de Ife-

melu e Obinze – está delimitada pelo gênero, esta "imprescindí-

vel categoria de análise"20, a partir da qual "podemos compreen-

der melhor fenômenos como violência e processos sociais como 

representação social e política"21. As provações e percalços en-

frentados por Obinze são amplificados quando se trata da situa-

ção de Ifemelu. Nesse contexto, não se pode deixar de notar que 

as experiências vividas por ambos não foram diferentes por se 

darem, exclusivamente, em regiões distintas (Inglaterra e Esta-

dos Unidos), mas sim por toda nebulosidade destacada pela de-

sigualdade de gênero, que também acaba por se vincular a crité-

rios étnico-raciais22. 

 
'negros pobres' e 'brancos pobres'. Mas 'negros' e 'brancos pobres'. É uma coisa muito 
curiosa mesmo. Assim, p. 181-182.  
20 Categoria de análise criada nos anos 1980, a ideia de gênero revolucionou os estu-

dos feministas ao distinguir a realidade biológica dos corpos (traduzida na ideia de 
sexo) da construção social sobre o que seria apropriado para homens e mulheres faze-
rem, pensarem e sentirem (CAMPOS, Carmen Hein de; BERNARDES, Márcia Nina. 
Violência contra as mulheres, reação violenta ao gênero e ideologia de gênero fami-
lista. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 8, n. 1, 2019. Disponível em: <http://civilis-
tica.com/violencia-contra-as-mukheres-reacao/>. Data de acesso. 10 de junho de 
2019). A partir dessa distinção "tornou-se possível desmascarar operações semânticas 
que procuravam apresentar como descritivos (lugar de mulher é na cozinha) juízos 

que são, na verdade, normativos, segundo uma lógica sexista de subordinação femi-
nina (lugar de mulher deve ser na cozinha). Nicola LACEY. Unspeakable Subjects: 
Feminist Essays in Legal Social Tehory, apud CAMPOS, Carmen Hein de; BER-
NARDES, Márcia Nina. Violência contra as mulheres, reação violenta ao gênero e 
ideologia de gênero familista. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 8, n. 1, 2019. Dis-
ponível em: <http://civilistica.com/violencia-contra-as-mukheres-reacao/>. Data de 
acesso. 10 de junho de 2019.   
21 "Como categoria extremamente útil de análise, gênero permitiu-nos reconhecer e 

nomear a existência de formas de violências que acometem especialmente às mulhe-
res, como a violência doméstica e o feminicídio". CAMPOS, Carmen Hein de; BER-
NARDES, Márcia Nina. Violência contra as mulheres, reação violenta ao gênero e 
ideologia de gênero familista. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 8, n. 1, 2019. Dis-
ponível em: <http://civilistica.com/violencia-contra-as-mukheres-reacao/>. Data de 
acesso. 10 de junho de 2019. 
22 "In the context of violence against women, this elision of difference in identity 
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Torna-se visível, portanto, o contraponto de experiências 

vividas pelos personagens: enquanto Obinze se submete a 

subempregos sempre acentuados pela sua condição de imi-

grante, Ifemelu enfrenta, além do processo migratório, as condi-

ções de ser mulher negra não americana e tomar ciência desse 

fato23, com reflexo nas oportunidades e no reconhecimento aca-

dêmico e profissional, tendo seus desafios ampliados por essa 

condição.  

Uma das situações mais humilhantes enfrentadas pela 

personagem central nos leva ao caso julgado pela CIDH. Ao ver 

frustradas todas as tentativas possíveis de emprego (antes de sua 

 
politics is problematic, fundamentally because the violence that many women experi-
ence is often shaped ignoring difference within groups contributes to tension among 
groups, another problem of identity politics that bears on efforts to politicize violence 
against women. Feminist efforts to politicize experiences of women and antiracist ef-
forts to politicize experiences of people of color have frequently proceeded as though 
the issues and experiences they each detail occur on mutually exclusive terrains. Alt-
hough racism and sexism readily occur on the lives of real people, they seldom do in 

feminist and antiracist practices. And so, when the practices expound identity as 
woman or person of color as an either/or proposition, they relegate the identity of 
women of color to a location that resists telling." Em tradução livre: "No contexto da 
violência contra as mulheres, esta elisão da diferença na política identitária é proble-
mática, fundamentalmente porque a violência que muitas mulheres experimentam é 
muitas vezes moldada por outras dimensões de suas identidades, como raça e classe. 
Além disso, ignorar a diferença dentro dos grupos contribui para a tensão entre estes, 
outro problema da política de identidade que envolve esforços para politizar a violên-

cia contra as mulheres. Os esforços feministas para politizar experiências de mulheres 
e esforços antirracistas para politizar experiências de pessoas não brancas têm fre-
quentemente procedido como se as questões e experiências de cada um ocorressem 
em terrenos mutuamente exclusivos. Embora o racismo e o sexismo se entrecruzem 
facilmente na vida de pessoas reais, raramente o fazem nas práticas feministas e an-
tirracistas. E assim, quando as práticas expõem a identidade como mulher ou pessoa 
não branca como uma ou proposição de ou/ou, elas relegam a identidade das mulheres 
não brancas ao lugar do não dito." CRENSHAW, Kimberlé Williams. Mapping the 

Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color. 
Stanford Law Review 43(6), 1991, p. 1242, 1295, p. 1242. 
23  “O único motivo pelo qual você diz que a raça nunca foi um problema é porque 
queria que não fosse. Nós todos queríamos que não fosse. Mas isso é uma mentira. Eu 
sou de um país onde a raça não é um problema; eu não pensava em mim mesma como 
negra e só me tornei negra quando vim para os Estados Unidos (ADICHIE, Chima-
manda Ngozi, Americanah, 2014, p. 315). 
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contratação como babá), e sob a frequente ameaça de despejo do 

seu improvisado quarto no Brooklin, Ifemelu, em súbito deses-

pero, decide aceitar o convite de um professor de tênis para ser 

sua "acompanhante". Em uma única experiência repugnante e 

traumática, a personalidade da protagonista é reconfigurada e 

um ardor profundo combinado com repulsa domina seus mais 

intrínsecos sentimentos, fazendo, inclusive, com que não mais 

mantivesse contato com Obinze. Pode-se dizer que, em linhas 

gerais, enquanto brutalidade do ato a que foi submetida a perso-

nagem, Ifemelu aproxima-se de I.V. no caso decidido pela Corte 

Interamericana. Em ambas as situações, as escolhas das prota-

gonistas foram limitadas por razões de gênero, sem com isso 

afirmarmos um determinismo com o qual não consentimos. O 

resultado da soma de abusos, desqualificações e desrespeitos le-

vou essas mulheres, na ficção e na vida real, a lugares aos quais 

provavelmente não teriam chegado se o seu gênero não impu-

sesse dificuldades extras.   

Ainda que a narrativa ficcional, por suas nuances, não 

nos permita dizer que há violação à Convenção da ONU para 

proteção dos trabalhadores migrantes e seus familiares, de 

1990, ela, por outro lado, nos mostra o quanto a produção de 

documentos como esse é imprescindível para a promoção de di-

reitos humanos, como o direito ao trabalho em condições de 

igualdade. As oportunidades de trabalho oferecidas aos persona-

gens mostram-se completamente discriminatórias, chocando-se 

com importantes garantias e princípios expostos em convenções 

propostas pela Organização das Nações Unidas (ONU), como a 

Convenção da ONU para proteção dos trabalhadores migrantes 

e seus familiares 24.  

 
24 "Artigo 1º 1. Salvo disposição em contrário constante do seu próprio texto, a pre-
sente Convenção aplica-se a todos os trabalhadores migrantes e aos membros das suas 
famílias sem qualquer distinção, fundada nomeadamente no sexo, raça, cor, língua, 
religião ou convicção, opinião política ou outra, origem nacional, étnica ou social, 
nacionalidade, idade, posição económica, património, estado civil, nascimento ou ou-
tra situação. 2. A presente Convenção aplica-se a todo o processo migratório dos 
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Nessa seara, em outra convenção da ONU, sobre a Eli-

minação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mu-

lheres (CEDAW/ONU, 1981) – assim como na Convenção In-

teramericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência con-

tra a Mulher (Convenção de Belém do Pará, 1994) – é possível 

extrair normas que conformam direitos violados tanto na narra-

tiva literária de Americanah como no caso julgado pela CIDH. 

Na aludida Convenção, os Estados partes comprometem-se a er-

radicar os atos discriminatórios contra as mulheres, aplicando 

também, por extensão, no art. 9º25 e 15º - 426, a proteção à mulher 

migrante e direitos migratórios para ambos os sexos.  

Em outro passo, a protagonista, após iniciar um relacio-

namento com Curt, irmão de Kimberly, sua patroa, e portanto 
 

trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias, o qual compreende a pre-
paração da migração, a partida, o trânsito e a duração total da estada, a actividade 
remunerada no Estado de emprego, bem como o regresso ao Estado de origem ou ao 
Estado de residência habitual. Artigo 7º Os Estados Partes comprometem-se, em con-
formidade com os instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos, a res-

peitar e a garantir os direitos previstos na presente Convenção a todos os trabalhadores 
migrantes e membros da sua família que se encontrem no seu território e sujeitos à 
sua jurisdição, sem distinção alguma, independentemente de qualquer consideração 
de raça, cor, sexo, língua, religião ou convicção, opinião política ou outra, origem 
nacional, étnica ou social, nacionalidade, idade, posição económica, património, es-
tado civil, nascimento ou de qualquer outra situação." Disponível em: http://ac-
nudh.org/wp-content/uploads/2012/08/Convenção-Internacional-para-a-Proteção-
dos-Direitos-Humanos-de-todos-os-Trabalhadores-Migrantes-e-Membros-de-suas-

Famílias.pdf Acesso em 13.05.2019 
25 "Artigo 9º: 1. Os Estados-Partes outorgarão às mulheres direitos iguais aos dos ho-
mens para adquirir, mudar ou conservar sua nacionalidade. Garantirão, em particular, 
que nem o casamento com um estrangeiro, nem a mudança de nacionalidade do ma-
rido durante o casamento, modifiquem automaticamente a nacionalidade da esposa, 
convertam-na em apátrida ou a obriguem a adotar a nacionalidade do cônjuge. 2. Os 
Estados-Partes outorgarão à mulher os mesmos direitos que ao homem no que diz 
respeito à nacionalidade dos filhos." Disponível em: 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm  Acesso em 
13.05.2019 
26 "Artigo 15º : 4. Os Estados-Partes concederão ao homem e à mulher os mesmos 
direitos no que respeita à legislação relativa ao direito das pessoas à liberdade de mo-
vimento e à liberdade de escolha de residência e domicílio." Disponível em: 
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm Acesso em 
13.05.2019. 
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homem rico e branco, logo começa a sofrer as consequências da 

estranheza gerada nas pessoas ao seu redor, pois no mundo de 

Curt pessoas como Ifemelu eram raras. Apesar de notar todo o 

desconforto que o casal trazia ao ambiente social por ela agora 

frequentado, apenas no final da relação Ifemelu consegue reco-

nhecer toda a supressão identitária que a relação lhe causara:  
“Quando Curt dizia: “Essa é minha namorada, Ifemelu”, elas a 

olhavam com surpresa, uma surpresa que algumas disfarçavam 

e outras não, e em sua expressão surgia a pergunta: “Por que 

ela?”. Aquilo divertia Ifemelu. Ela já vira aquele olhar antes, 

no rosto de mulheres brancas, estranhas por quem passavam na 

rua, que viam sua mão na de Curt e imediatamente tinham o 

rosto anuviado por aquele olhar. Era o olhar de pessoas enca-

rando uma imensa perda da tribo. Não era apenas por Curt ser 
branco, mas pelo tipo de branco que era, com os cabelos dou-

rados e revoltos e o rosto bonito, o corpo de atleta, o charme 

solar, exalando dinheiro. Se ele fosse gordo, mais velho, pobre, 

feio, excêntrico ou tivesse dreads, aquilo seria menos espan-

toso e as guardiãs da tribo seriam amansadas. E não ajudava o 

fato de que, embora Ifemelu fosse uma mulher negra bonita, 

não era o tipo de mulher negra que elas, com algum esforço, 

conseguiriam imaginar com alguém como ele: não tinha a pele 

clara, não era mulata. (ADICHIE, 2013, p. 317) 

Numa ruptura, e agora admitindo todas as nuances que 

seu relacionamento anterior impusera às condições básicas de 

sua existência, a personagem assume um novo papel na trama, 

enriquecida de autoconhecimento. Ela passa por uma revolução 

interna da personagem, que aos poucos retoma o seu sotaque ori-

ginal, assume sua ancestralidade, desde o cabelo até uma nova 

forma de se vestir, e se propõe à criação de um blog onde com-

partilha e publiciza as suas experiências e os problemas que en-

frenta diariamente.  

Nesse momento, a protagonista passa a se dedicar prin-

cipalmente às questões raciais num contexto norte-americano e, 

dessa forma, percebe, quase que de imediato, o quanto ainda é 

prematuro e amador o reconhecimento da fala negra não ameri-

cana pelos americanos, principalmente pelos brancos. O blog 
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começa a se popularizar e Ifemelu conquista milhares de leito-

res, patrocínios e convites para palestras. Em sua primeira apre-

sentação: o choque. Toda a argumentação preparada e repensada 

por Ifemelu de nada serviria. O que na verdade seus espectado-

res esperavam era nada mais do que conforto com seus precon-

ceitos estruturados, percebendo, assim, que as provocações de 

palestras com temas como raça deveriam se limitar a falar dos 

avanços e não de como nada disso deveria nem sequer ser deba-

tido, por ser tão absurdo um dia ter existido.  

Na sequência, um novo relacionamento surge na vida de 

Ifemelu, com maiores identificações. Nesse período, ela enfrenta 

novos desafios: seu sobrinho Dike, após uma tentativa frustrada 

de suicídio, ressignifica a importância da saúde mental com todo 

o enfrentamento de exclusão racial vivida por um adolescente; 

do racismo, de uma forma mais latente e direta, com a iminência 

das eleições presidenciais e o favoritismo de um candidato ne-

gro27; e, por fim, de sua relação com Obinze, dada a aproxima-

ção do tão esperado reencontro entre eles.   

Nessa construção Adichie traz, mais uma vez, um olhar 

feminino que guarda em si grandes fortalezas morais, que aca-

bam por se revelar no desenvolvimento do enredo. As transfor-

mações da personagem nada mais são do que um conjunto dos 

reflexos migratórios, ora intensificados pela assimilação, ora 

desmistificados pelo resgate cultural, mas sempre com propósito 

de identificar todos esses processos e como se tornaram peculi-

ares e exclusivos num contexto feminino.  

O paralelismo  traçado nesta história propõe ao leitor 

uma reflexão objetiva: como duas figuras originadas de um 

mesmo país, que migram praticamente em situações semelhan-

tes, passam por experiências tão distintas? Ifemelu dedica-se a 

um dia a dia de desconstruções tanto raciais, como de gênero. 
 

27 "Como pode um macaco ser presidente? Alguém nos faça um favor e dê um tiro 
nesse cara. Mande-o de volta para a floresta africana. Um negro não pode ir para Casa 
Branca, cara, é por isso que chamam de Casa Branca." (ADICHIE, Chimamanda 
Ngozi, Americanah, 2014, p. 383) 
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Dentro das suas relações com o seu próprio eu, enfrenta limita-

ções de escolha, até mesmo em seus desejos sexuais, o que grava 

marcas irreparáveis. É confrontada dentro desses problemas pes-

soais com uma nova inimiga, que antes não denominada no seu 

país: a depressão, os transtornos mentais vividos por ela e pelos 

familiares encontram um diagnóstico em uma patologia jamais 

discutida na sua realidade28. Convive com a dúvida diária da sua 

capacidade, devendo estar sempre atenta a toda tentativa de re-

lativização da sua condição e do seu ser completo. O seu blog 

vem como contraponto da realidade que trata todas as questões 

de sua existência de forma sutil. O soco provocado por cada ar-

tigo, na verdade é o que se espera que o leitor também pense ao 

 
28 As manifestações da autora sobre o tema são diversas, em uma conversa entre 
Ginika e Ifemelu o narrador dispara que para Ifemelu depressão era algo que aconte-
cia com os americanos, com sua necessidade egocêntrica de transformar tudo numa 
doença. Ela não estava com depressão; estava apenas um pouco cansada e um pouco 
lenta. “Não estou com depressão”, disse. Anos mais tarde, escreveria sobre isso no 
blog: “Sobre negros não americanos sofrendo de doenças cujo nome se recusam a 

saber”. Ginika, ao tentar convencer amiga que relutava em aceitar o prognóstico, 
completou: “Ifem, muita gente passa por isso, e eu sei que não tem sido fácil pra você 
se adaptar a um país novo sem ter um emprego. Não falamos de coisas como depres-
são na Nigéria, mas isso existe. Você devia consultar alguém no centro médico. Pode 
fazer terapia”. 
E segue-se a narrativa da história de uma congolesa que vivia na Virgínia e que,  
mesmo tendo marcado “sim” em todos os sintomas descritos no cartão que ele tinha 
lhe dado, recusou-se a aceitar o diagnóstico de síndrome do pânico, porque síndrome 

do pânico era coisa de americano. Ninguém em Kinshasa tinha síndrome do pânico. 
Não era que chamassem aquilo de outro nome, não chamavam de nada. Será que as 
coisas só começavam a existir quando ganhavam um nome?.  
Em outro momento em um e-mail que Ifemelu manda para Obinze relatando a tenta-
tiva de suicídio de seu sobrinho, Dike, fala sobre a depressão dizendo que os Estados 
Unidos gostam de transformar tudo numa doença que precisa de remédios. 
Já em uma conversa com tia Uju, após a tentativa de suicídio de Dike, Uju diz à so-
brinha: “Ifemelu, a tentativa de suicídio dele foi por causa de uma depressão”, disse 

tia Uju gentilmente, falando baixo. “É uma doença clínica. Muitos adolescentes so-
frem disso.” “As pessoas um belo dia acordam deprimidas?” “Sim, acordam.” “Não 
no caso de Dike.” “Três dos meus pacientes tentaram se suicidar e todos eram adoles-
centes brancos. Um conseguiu”, disse tia Uju com um tom apaziguador e triste, o 
mesmo que usava desde que Dike saíra do hospital. “A depressão dele foi causada 
pelo que viveu, tia!”, disse Ifemelu, (ADICHIE, Chimamanda Ngozi, Americanah, 
2014, p. 172, 173, 403,410) 
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presenciar todos os fatos da vida da personagem. 

Virginia Woolf, quando em 1931 falava para a Sociedade 

Nacional de Auxílio às Mulheres sobre "Profissões para Mulhe-

res", atendendo a um convite para que falasse sobre suas "expe-

riências profissionais", dizia que a mulher escritora tinha de 

combater um fantasma (apelidado de "O Anjo do Lar"), que cos-

tumava aparecer para ela enquanto fazia suas resenhas. Disse a 

escritora na ocasião: "Vocês, que são de uma geração mais jo-

vem e mais feliz, talvez não tenham ouvido falar dela – talvez 

não saibam o que quero dizer com o Anjo do Lar". E passou a 

explicar: "Ela era extremamente simpática. Imensamente encan-

tadora. Totalmente altruísta. Excelente nas difíceis artes do con-

vívio familiar. [...]. Sua pureza era tida como sua maior beleza 

[..]".  

E o que queria a escritora demonstrar com isso? Virgínia 

Woolf queria dizer que a mulher, ao escrever, sente a sombra 

desse Anjo que dela se espera que seja, por imposição de sua 

condição feminina. Para esse anjo, há temas intocáveis, como o 

do corpo, bloqueados pelo convencionalismo do outro sexo. Mas 

com o tempo, "toda vez que eu percebia a sombra de sua asa ou 

o brilho de sua auréola em cima da página, eu pegava o tinteiro 

e atirava nela." Conforme descreve Woolf, ela demorou para 

morrer. Sua natureza fictícia, dizia, foi-lhe de grande ajuda. "É 

muito mais difícil matar um fantasma do que uma realidade".29    

Assim, o que Adiche faz é também matar este "Anjo do 

Lar", tarefa essa que faz parte da atividade de toda escritora. Em-

bora se tenha evoluído, sem dúvida, nas questões de gênero 

desde a época da escritora inglesa, ainda é preciso reafirmar o 

que Virgínia Woolf apontava: "Mesmo quando o caminho está 

nominalmente aberto – quando nada impede que uma mulher 

seja médica, advogada, funcionária pública –, são muitos (…) os 

 
29 WOOLF, Virgínia. Profissões para mulheres e outros artigos feministas. Trad. 
Denise Bottmann. Porto Alegre: L&PM, 2018, p. 10-14.  
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fantasmas e obstáculos pelo caminho."30  

Transpassando o contexto ficcional, e abrangendo todas 

as causas nucleares que Adiche trata, o caso I.V. versus Bolívia 

encontra diversos pontos de contato, como veremos no capítulo 

a seguir.  

 

4. O CASO I.V. VERSUS BOLÍVIA E SUAS IMPLICAÇÕES 

NOS DIREITOS DAS PESSOAS MIGRANTES   

 

Em 30 de novembro de 2016 a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH) emitiu sentença declarando o Estado 

boliviano responsável pela violação do direito à integridade pes-

soal, à liberdade pessoal, à dignidade humana, à vida privada e 

familiar, ao acesso à informação e à constituição da família so-

fridos pela Sra. I.V., que após realizar uma cirurgia cesariana em 

um hospital público foi, involuntariamente, submetida a um pro-

cedimento de ligadura de tubas uterinas.  

Após um infrutífero processo administrativo e um longo 

processo penal contra o hospital e os médicos responsáveis pelo 

procedimento, marcado por falhas do poder judiciário boliviano, 

que levaram à prescrição da ação, tendo em vista ter transcorrido 

mais de três anos do primeiro ato do processo31, o caso foi rece-

bido pela corte interamericana em 13 de maio de 2015. A sen-

tença, por sua vez, foi exarada no dia 30 de novembro de 2016. 

I.V. nasceu na República do Peru em 1964, onde teve sua 

 
30 WOOLF, Virgínia. Profissões para mulheres e outros artigos feministas. Trad. De-
nise Bottmann. Porto Alegre: L&PM, 2018, p. 18. 
31 Conforme art. 133 do Código de Processo Penal boliviano: "Título IV:  Control de 
la retardación de justicia. Artículo 133º. Duración máxima del proceso. Todo proceso 

tendrá una duración máxima  de tres  años,  contados  desde  el  primer  acto  del  
procedimiento, salvo el caso de rebeldía. Las causas de suspensión de la prescripción 
suspenderán el plazo de duración del  procedimiento.  Cuando desaparezcan  éstas, el 
plazo comenzará  a  correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido.  Ven-
cido el plazo, el juez  o  tribunal del proceso,  de oficio  o  a  petición de parte, declarará  
extinguida la acción penal." Disponível em: http://www.cicad.oas.org/fortalecimi-
ento_institucional/legislations/PDF/BO/codigo_procedimiento_penal.pdf 
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primeira filha. Ainda no Peru, foi detida duas vezes pela Direc-

ción Nacional contra el Terorismo del Peru (DINCOTE), onde 

sofreu abusos psicológicos, sexuais e físicos. Em 1991 nasceu 

sua segunda filha. Em 1994 a família conseguiu refúgio na Bo-

lívia. No dia 01 de julho de 2000, I.V. Ingressou no Hospital de 

la Mujer em La paz, após o rompimento de uma membrana na 

38º semana da gestação, indicando dores na região onde fora re-

alizada a cesariana de sua segunda filha. A equipe médica cons-

tatou que a paciente não estava em trabalho de parto e iniciaram 

a cirurgia cesariana pelo médico residente. Devido à presença de 

múltiplas aderências no nível inferior do útero, o médico gine-

cologista obstetra assumiu a operação. Depois que o neonatolo-

gista levou a filha recém-nascida da sala, a equipe iniciou uma 

salpingoclasia bilateral – comumente chamada de ligadura de tu-

bas uterinas, pela técnica de pomeroy, considerada a técnica 

mais agressiva para a realização do procedimento.  

Registre-se que ambas as cirurgias aconteceram com a 

paciente sob efeito de anestesia peridural. No dia 02/07/2000, 

após uma visita de rotina, quando I.V. pergunta sobre a cirurgia, 

é informada de que foi realizado procedimento que a tornava in-

fértil. O Estado, no transcurso do processo, alegou que antes de 

a equipe médica realizar o procedimento a Sra. I.V. teria sido 

consultada e permitiu a cirurgia verbalmente. Houve tentativa de 

autorização do esposo de I.V., mas ele não foi encontrado no 

momento32. A paciente negou que tivesse consentido com o ato, 
 

32 "El señor J.E., esposo de la señora I.V., firmó de forma previa al procedimiento 
quirúrgico un formulario denominado de “autorización familiar para cirugía o trata-
miento especial” respecto a la cesárea. Dicho formulario no fue firmado por la señora 
I.V. Durante el transoperatorio, el médico ginecólogo obstetra solicitó que se buscara 
al esposo de la señora I.V. a fin de que otorgara la autorización para realizar la ligadura 

de las trompas de Falopio. El señor J.E. no fue localizado. La Dra. María del Rosario 
Arteaga Méndez declaró no haber participado en el acto operatorio y que, por solicitud 
de algunas enfermeras, el día de los hechos fue a buscar al esposo de la señora I.V., 
sin conocer las razones por las cuales se lo buscaba y sin haber podido encontrarlo en 
el hospital. Cfr. Declaración rendida por María del Rosario Arteaga Méndez el 17 de 
agosto de 2000, conforme al Acta Médica de la cirugía realizada a la señora I.V emi-
tida por el Comité de Auditoría Médica del Hospital de la Mujer (expediente de 
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sendo surpreendida no dia posterior à cirurgia, quando só então 

foi informada da realização do procedimento que a tornara in-

fértil.  

A alegação dos médicos para a realização do procedi-

mento cirúrgico sem o consentimento expresso da paciente bali-

zou-se na suposta “salvaguarda da vida de seus filhos e da Sra. 

I.V.”33. A Corte acabou por não acolher esse argumento, deter-

minando que todos os procedimentos cirúrgicos deveriam ser 

expressamente consentidos pelos pacientes e que, por mais que 

a anestesia fosse local, a paciente não estava em condições de 

decidir, naquele momento, sobre seu futuro e, principalmente, o 

futuro familiar. Além disso, uma terceira auditoria realizada pelo 

Comité de decisiones de auditoría médica de La dirección gene-

ral de servicios de Salud de Ministerio de Salud y Previsión So-

cial constatou que:  
[...] 

3.- En cuanto se refiere a la Salpingoclasia Bilateral, conside-
ramos que no existe justificación plena para la realización de 

dicha conducta quirúrgica, puesto que la existencia de múlti-

ples adherencias, no constituye un riesgo para la vida de la pa-

ciente y por otra parte al haberse realizado durante el acto qui-

rúrgico adheriolisis, aparentemente se estaba solucionado el 

problema.  

4.- Así mismo la Histerotomía Longitudinal Corporal, no jus-

tifica de ninguna manera la realización transoperatoria de la 

Salpingoclasia Bilateral. Normas vigentes de atención a la Mu-

jer y el Niño. Pag 202.  

5.- No existía consentimiento preoperatorio escrito y firmado 

 
prueba, tomo VII, anexo 1 al sometimiento del caso, folio 2115), y Declaración ren-
dida por María del Rosario Arteaga Méndez el 29 de julio de 2004, conforme al Acta 
de Registro del Juicio Oral emitida por el Tribunal de Sentencia de Copacabana (ex-

pediente de prueba, tomo XII, anexo 1.d) a los alegatos finales del Estado, folio 
4826)".  Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/se-
riec_329_esp.pdf   p. 22, ponto 65. 
33 Relato de I.V. em audiência, sobre o momento em que soube da realização do pro-
cedimento cirúrgico “[...]  y yo Le pregunté por qué me hizo eso, y me dijo para sal-
vaguardar su vida futura, luego yo le dije que si estaba en peligro la vida de mi bebé 
o la vida mía, y me dijo que no [...]” (idem, p. 23). 
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para dicha cirugía: Salpingoclasia Bilateral. De ninguna ma-

nera es aceptable tomar opinión de la paciente durante el acto 

quirúrgico o transoperatorio, porque la paciente se encuentra 

con estrés quirúrgico y bajo anestesia, aunque esta sea de tipo 

regional.  

6.- El Dr. Vargas refiere haber “comunicado” a la paciente du-

rante el transoperatorio de la Salpingoclasia, sin embargo nue-

vamente en fecha 3 de julio del 2000 refiere en su nota de evo-
lución: el día de ayer se “comunicó” a la paciente de que la 

Salpingoclasia Bilateral fue realizada por indicación médica.  

7.- Se pudo constatar que en el libro de Registro de Operacio-

nes Cesáreas o de Emergencia en el Quirófano del Hospital, no 

se encuentra registrado el 1 de [j]ulio del 2000, la operación 

correspondiente a la Sra. [I.V.].  

[...] ( idem, p. 25) 

Resta provado, assim, que o método utilizado pela equipe 

médica para prevenir futura gravidez foi mais gravoso e mais 

invasivo, por não reconhecer à paciente o seu direito de escolha 

e de acesso à informações sobre as opções de que ela dispunha. 

Métodos contraceptivos comuns ou até mesmo cogitar a vasec-

tomia no companheiro de I.V. poderiam ter sido levantados e 

avaliados, tendo em vista que no momento da cirurgia a paciente 

não corria risco de vida e não era imprescindível tal intervenção 

para a sua saúde. 

A corte, ao analisar se os direitos e garantias reconheci-

dos nos artigos 5, 7, 11 e 1334 da Convenção Americana foram 
 

34 “Artigo 5.  Direito à integridade pessoal. 1. Toda pessoa tem o direito de que se 
respeite sua integridade física, psíquica e moral.  2. Ninguém deve ser submetido a 
torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes.  Toda pessoa pri-
vada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser 
humano. 3. A pena não pode passar da pessoa do delinqüente.  4. Os processados 
devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e ser 
submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas. 5.  Os 

menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e con-
duzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível, para seu tratamento.  
6. As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a 
readaptação social dos condenados.” 
“Artigo 7.  Direito à liberdade pessoal 1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à se-
gurança pessoais. 2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas 
causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados 
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suprimidos no tratamento de I.V., colacionou a fundamentação 

da Comissão, onde ela assim refere35-36: 

 
Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. 3. Ninguém pode ser submetido 
a detenção ou encarceramento arbitrários.  4.     Toda pessoa detida ou retida deve ser 

informada das razões da sua detenção e notificada, sem demora, da acusação ou acu-
sações formuladas contra ela. 5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem 
demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer fun-
ções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta 
em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.  Sua liberdade pode ser con-
dicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. 6.     Toda pes-
soa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim 
de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene 
sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais.  Nos Estados Partes cujas leis 

prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem 
direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a 
legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido.  O recurso 
pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. 7. Ninguém deve ser de-
tido por dívidas.  Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária com-
petente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.” 
“Artigo 11.  Proteção da honra e da dignidade. 1. Toda pessoa tem direito ao respeito 
de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 2.     Ninguém pode ser objeto de 

ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu 
domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputa-
ção. 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofen-
sas.” 
35 “Artigo 13.  Liberdade de pensamento e de expressão. 1. Toda pessoa tem direito à 
liberdade de pensamento e de expressão.  Esse direito compreende a liberdade de buscar, 
receber e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, 
verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro 

processo de sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode 
estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expres-
samente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: A. o respeito aos direitos ou à 
reputação das demais pessoas; ou  B.        a proteção da segurança nacional, da ordem 
pública, ou da saúde ou da moral públicas.  3. Não se pode restringir o direito de expressão 
por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de 
papel de imprensa, de freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados 
na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comuni-

cação e a circulação de idéias e opiniões. 4.   A lei pode submeter os espetáculos públicos 
a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral 
da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 5.  A lei deve proibir 
toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou 
religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.” 
36  Veja-se em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_ameri-
cana.htm. Acesso em 15.05.2019. 
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“[...] ha reconocido que ciertos grupos de mujeres, como en el 

caso de I.V., mujer migrante y de pocos recursos económicos, 

padecen discriminación a lo largo de su vida en base a más de 

un factor combinado con su sexo, lo que aumenta su riesgo de 

sufrir actos de violencia y otras violaciones de sus derechos 

humanos”. La Comisión consideró que “el presente caso es un 

ejemplo de las múltiples formas de discriminación que afectan 

el goce y ejercicio de derechos humanos por parte de algunos 
grupos de mujeres, como I.V., en base a la intersección de di-

versos factores como su sexo, condición de migrantes y posi-

ción económica”. Al respecto sostuvo que “las mujeres mi-

grantes de escasos recursos económicos se encuentran en una 

especial situación de vulnerabilidad al verse con frecuencia 

forzadas a acudir a servicios públicos de salud que no son idó-

neos para satisfacer sus necesidades, dado el carácter limitado 

de las opciones disponibles para ellas de cuidado” (idem, p. 

41). 

No entanto, a Corte entendeu que a condição de refugi-

ada de I.V. não afetou diretamente na decisão tomada pelos mé-

dicos, mas sim na magnitude dos danos sofridos pela paciente:  
248. En el presente caso, la Corte nota que la señora I.V. tuvo 

acceso a los servicios públicos de salud del Estado boliviano 

(supra párrs. 62 y 63), aunque la atención en salud brindada 
desconoció los elementos de accesibilidad y aceptabilidad (su-

pra párrs. 156 y 164). A pesar de ello, no se desprende de los 

hechos de este caso que la decisión de practicar la ligadura de 

las trompas de Falopio a la señora I.V. haya obedecido a su 

origen nacional, condición de refugiada o posición socio-eco-

nómica. No obstante, la Corte considera que estos aspectos in-

cidieron sobre la magnitud de los daños que sufrió I.V. en la 

esfera de su integridad personal. Lo anterior sin perjuicio de lo 

que más adelante se establezca en relación con la búsqueda de 

justicia (infra párrs. 318 a 321). (idem, p 82) 

Aqui se encontra o maior ponto interseccional do caso 

julgado pela Corte com a obra literária de Chimamanda. Com 

efeito, os vínculos entre o caso e o romance vão além das múlti-

plas formas de discriminação sofridas pelas duas protagonistas 

(I.V. e Ifemelu), alcançando também o modo como a sociedade, 

e no caso da Corte, a sociedade jurídica, tem se mostrado 
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(in)sensível ao decidir e se comportar diante de violações que 

envolvam pessoas migrantes.  

É notório o estigma social que populações marginaliza-

das carregam por todos os cantos, onde quer que estejam. Uma 

interpretação atenta e sistemática dos fatos do caso não nos per-

mite negar que a decisão tomada pelos médicos foi sim influen-

ciada, também, pelo status de refugiada da paciente, para além 

da sua condição social e gênero37. Assim como também o foram 

as atitudes das personagens que, no romance de Chimamanda, 

impuseram a Ifemelu diversas barreiras ao seu pleno ingresso na 

universidade, mormente por ser uma imigrante de país subde-

senvolvido em um país desenvolvido.  

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

os Refugiados (ACNUR), as mulheres representam a metade das 

pessoas em deslocamento no mundo, e grande parte dessa por-

centagem em situação de vulnerabilidade38. Junto a isso, os es-

tereótipos atribuídos ao comportamento das mulheres prejudi-

cam a sua inserção em qualquer segmento do país receptor. O 

relatório conjunto divulgado pela ONU, ACNUR, Fundo de po-

pulações das Nações Unidas (UNFPA) e pela Comissão para 

Mulheres Refugiadas (WRC) revelou que mulheres e meninas 

refugiadas e migrantes, para poderem entrar no continente 
 

37 E nesse sentido, o estudo do Direito através da Literatura (Direito na Literatura) 

colabora para elucidação dessas questões, permitindo o afastamento de preceitos cul-
turalmente discriminatórios. Para tanto, “À literatura, portanto, atribui-se a difícil mis-
são de possibilitar a reconstrução dos lugares do sentido, que no direito estão domi-
nados por senso comum teórico que amputa, castra, tolhe as possibilidades interpre-
tativas do jurista, na medida em que opera com conjunto de pré-conceitos, crenças, 
ficções, fetiches, hábitos, estereótipos, representações que, por intermédio da dogmá-
tica jurídica e do discurso científico, disciplinam, anonimamente, a produção social 
da subjetividade dos operadores da Lei e do saber do direito [...]” (TRINDADE, André 

Karam; GUBERT, Roberta Magalhães. Direito e Literatura: aproximações e pers-
pectivas para se repensar o direito. In: TRINDADE, André Karan; GUBERT, Ro-
berta Magalhães; COPETTI NETO, Alfredo (Org.). Direito & literatura: reflexões 
teóricas. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 11-66, esp. p. 15-16). 
38 No statistical year book de 2014, há um relatório detalhado das condições e dos 
tipos de migrantes e refugiados. Disponível em: 
https://www.unhcr.org/56655f4c16.html  p. 64- 65. Acesso em 30.03.2019. 
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europeu, sofriam estupro como forma de pagamento pelas docu-

mentações necessárias para o ingresso39. Nesse contexto, a Corte 

Europeia de Direitos Humanos validou uma lei francesa que ba-

nia o uso de véus islâmicos, atingindo exclusivamente mulheres, 

dificultando a “sua inserção no mercado de trabalho, sua fre-

quência em escolas, seu exercícios de direitos fundamentais, 

como o direito à saúde, dentre outros” (SARTORETTO, 2018 p. 

110, ct. 208).  

Verifica-se, portanto, que a violência sexual e cultural 

contra as mulheres encontra índices ainda mais vergonhosos 

quando essas mulheres são migrantes ou refugiadas. Mesmo 

tendo ciência desses dados, a Corte entendeu que a condição de 

refugiada de I.V. não impactou diretamente no tratamento que 

recebeu no hospital de La Paz. Sem dúvida a atitude paternalista 

empregada pelos médicos no momento de decidir sobre a liber-

dade sexual e o direito de escolha da paciente teve, dentre outras 

influências ligadas ao gênero, reflexo direto de um comporta-

mento hostil às pessoas não nativas e que, além disso, também 

se encontram em situação de vulnerabilidade social. Como evi-

denciam outros casos citados acima, não é a primeira vez que as 

nações receptoras se julgam aptas a decidir sobre os direitos ine-

rentes às pessoas migrantes, numa escusa desarrazoada de colo-

car essas pessoas no posto de decisão de suas próprias vidas, ne-

gligenciando tratamentos igualitários. 

A Corte declarou, no entanto, por unanimidade, o Estado 

como responsável pela violação dos direitos reconhecidos nos 

artigos 5.1, 7.1, 11.2, 13.1, 17.240 da Convenção Americana de 

 
39  Este relatório conjunto apresenta uma série de dados relativos à vida de mulheres 
refugiadas, relatando os abusos que sofrem tanto em seus países de origem quanto nos 

países de refúgio, apontando estudos de casos denunciados pelas vítimas encontradas. 
Disponível em: https://www.unhcr.org/569f8f419.pdf#zoom=95 Acesso em 
02.04.2019. 
40“ Artigo 5.  Direito à integridade pessoal  1.Toda pessoa tem o direito de que se respeite 
sua integridade física, psíquica e moral.”  
“Artigo 7. Direito à liberdade pessoal 1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança 
pessoais.”  
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Direitos Humanos, responsabilizando também o Estado por não 

cumprir o artigo 1.141 da referida Convenção, que reconhece o 

direito de não ser discriminado, assim como também por não 

cumprir as suas obrigações quantos aos artigos 7.a) e b) da Con-

venção de Belém do Pará42 (Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher)43. Dessa 

sentença, também dispôs como reparação que o Estado se com-

prometesse com a prestação de serviço de qualidade e totalmente 

gratuito para todas as patologias que I.V. ficou acometida, em 

razão dos transtornos psicológicos causados pela infertilização 

forçada; determinou também, que a Bolívia tomasse todas as 

medidas para a publicização desta decisão no país, tornando toda 

a população ciente das novas responsabilidades dos médicos 

 
“Artigo 11.  Proteção da honra e da dignidade 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências 
arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em 
sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.”  
“Artigo 13.  Liberdade de pensamento e de expressão. 1. Toda pessoa tem direito à liber-

dade de pensamento e de expressão.  Esse direito compreende a liberdade de buscar, re-
ceber e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, 
verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro 
processo de sua escolha.” 
“Artigo 17.  Proteção da família.  2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de 
contraírem casamento e de fundarem uma família, se tiverem a idade e as condições para 
isso exigidas pelas leis internas, na medida em que não afetem estas o princípio da não-
discriminação estabelecido nesta Convenção.” 
41 “Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos. 1. Os Estados Partes nesta Convenção 
comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu 
livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação 
alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer 
outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer 
outra condição social.” 
42  “Artigo 7. Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a mulher 
e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas destinadas 

a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em: A.  abster-se de qualquer 
ato ou prática de violência contra a mulher e velar por que as autoridades, seus funci-
onários e pessoal, bem como agentes e instituições públicos ajam de conformidade 
com essa obrigação; B.  agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a vio-
lência contra a mulher;” 
43  Veja-se em http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/m.Belem.do.Para.htm Acesso 
em 15.05.2019. 
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quanto à saúde da mulher e gestante, incluindo a adoção de pro-

gramas educacionais estendidos  a toda a população, mas que 

principalmente atingissem a comunidade acadêmica médica, 

contribuindo para a elucidação dos direitos das mulheres sem a 

perspectiva de estereótipos; dentre outras medidas.  

Em suma, a estigmatização e o preconceito racial e social 

foram pontos de toque sensíveis entre a obra literária e o caso da 

julgado pela CIDH. Insta dizer que a luta de refugiados e mi-

grantes se inicia muito antes da sua chegada em novo território. 

Ela passa por um longo e doloroso processo de abandono de seus 

lares, nos seus países de origem, por razões as mais diversas. Na 

obra literária, o destaque está em Ifemelu e na  ausência de es-

colhas e perspectivas; no caso de I.V., está nos abusos psicoló-

gicos sexuais e físicos já anteriormente praticados em seu país.  

 

5. NOTAS CONCLUSIVAS 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo de-

monstrar como a Arte (e, mas precisamente, a Literatura) e o 

Direito podem dialogar para construir crítica social e debate téc-

nico-jurídico a partir de diferentes cenários fáticos. A linha divi-

sória entre ficção e realidade é, de certa forma, apenas aparente. 

Frequentemente, o que parece apenas ficção se torna realidade 

com outros nomes, em outros lugares e tempos, mas com a 

mesma força e vigor da narrativa literária, potencializada pela 

vida viva que carrega.  

No caso julgado pela CIDH aqui abordado, em aproxi-

mação com a obra literária Americanah, a temática a partir da 

qual Arte e Direito se encontram é a da violência (ou violências) 

contra a mulher e negra e migrante. Falar de violência e direito 

humanos amparados pela metodologia do Direito na Literatura 

tem sido uma tarefa a que nos propomos desde outras aborda-

gens44 e um caminho que proporciona interessantes conquistas 

 
44 BARBOSA, Fernanda Nunes; SALES, Gabrielle Bezerra. Direitos Humanos e 
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no âmbito da educação em Direitos Humanos.  

A normativa jurídica internacional já vem consagrando 

os Direitos Humanos desde o final da Segunda Guerra Mundial, 

com a criação da ONU, em 1945, e, posteriormente, com a De-

claração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. No entanto, 

a busca por efetivação do que os tratados internacionais propu-

seram desde então segue, até nossos dias, com resultados ainda 

insatisfatórios. É de extrema valia que, para melhor assimilação 

dos valores construídos desde a segunda metade do século XX, 

as sociedades estejam comprometidas com valores democráticos 

como a pluralidade e a inclusão social. Iniciativas como a Con-

venção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes e seus Familiares e a Convenção sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres, quando assumidas pelos países de forma ampla, per-

mitem que novas políticas sociais e educacionais sejam debati-

das, e direitos fundamentais sejam de fato apropriados por todas 

as pessoas.  

O primeiro passo a ser dado é este: reconhecer a estig-

matização nociva de pessoas ao redor do globo. A partir daí, to-

dos são chamados a combatê-la, reparando toda discriminação 

social, racial e sexual que tenha sido causada a outro ser humano.  
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