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Por que é necessário que toda tentativa de se recontar resulte em 

uma mistura de meias verdades? Por que é necessário que as 

autobiografias ou as memórias tornem-se tão frequentemente 

edifícios de fantasia onde a expressão da simples verdade 

diminui, depois desaparece? Por que o ser humano deseja tanto 

descrever uma existência diferente da que viveu? 1 (CONDÉ, 

2012) 

 

Um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na 

esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem 

limites, porque é apenas uma chave para tudo o que veio antes e 

depois. (BENJAMIN, 1994) 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pourquoi faut-il que toute tentative de se raconter aboutisse à un fatras de demi-vérités? Pourquoi faut-il 

que les autobiographies ou les mémoires deviennent trop souvent des édifices de fantaisie d’où 

l’expression de la simple vérité s’estompe, puis disparaît? Pourquoi l’être humain est-il tellement désireux 

de se peindre une existence aussi différente de celle qu’il a vécue? – Todos os trechos das obras em 

análise de Maryse Condé aqui citados são tradução nossa. 
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RESUMO 

 

Esta tese se propõe a discutir em que medida a literatura constitui um viés de 

resgate memorial de um indivíduo e, ao mesmo tempo, da sociedade em que se insere. 

Também pretende mostrar como as leituras constituem uma genealogia literária e 

colaboram para a formação da identidade de leitores e escritores. Para tal, serão 

consideradas quatro obras da escritora antilhana Maryse Condé: Le coeur à rire et à 

pleurer- souvenirs de mon enfance (1999), Victoire, les saveurs et les mots (2006),  La 

vie sans fards (2012) e Mets et merveilles (2015).  

            Entre Maryse Condé e seu leitor, que entra (ou não) no jogo proposto pela 

narrativa autobiográfica, estabelece-se uma espécie de “pacto” entre quem escreve e 

quem lê: de um lado, tem-se a autora, desejosa de escrever, de ser lida e reconhecida, 

que se compromete a dizer a (sua) verdade, esperando, em troca, um comprometimento 

afetivo por parte do leitor; do outro lado, encontra-se o leitor que, perante as vivências 

partilhadas com a narradora, dificilmente permanecerá incólume, manifestando reações 

diversas (da adesão à rejeição, da identificação ao distanciamento), podendo mesmo 

colocar-se a si próprio em causa. Esse jogo, aliás, é proposto em todo texto literário, 

mas no caso da narrativa autobiográfica, a cooperação textual é ainda mais premente, já 

que o sucesso da sua recepção depende da predisposição do leitor para pactuar com uma 

lógica discursiva que cria uma teia narrativa de ilusões, que parece ser uma coisa, mas 

que, na realidade, pode ser muitas outras. 

A escritora antilhana, nesses relatos, recorda, escreve e lê o passado, o que 

implica necessariamente a evocação de uma ausência recuperada pelo poder das 

palavras através da memória ou da imaginação transfiguradoras. Nesse sentido, os 

relatos (auto) biográficos de Condé são narrativas que representam um desafio face ao 

esquecimento e às traições da memória, uma possibilidade face às dificuldades 

enfrentadas na busca do autoconhecimento e uma confirmação das capacidades da 

linguagem para recuperar e recriar vivências e mundos possíveis. Eles constituem, 

afinal, um contributo literário para a busca de respostas em torno das inúmeras questões 

sobre a autobiografia, seus modos de fazer e seus modos de ler, sugestões de receitas 

(sempre mutáveis, é claro) sobre os modos possíveis de se contar a própria vida, sempre 

um compósito da vida dos seus, dos lugares pelos quais passou e também de suas 

leituras e incontáveis interpretações. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette thèse se propose à discuter dans quelle mesure la littérature constitue un 

moyen de réappropriation mémorielle de l’individu ainsi que de la société dans laquelle 

il est inséré. Elle a également l'intention de montrer comment les lectures sont une 

généalogie littéraire et collaborent pour la formation de l'identité de lecteurs et 

d'écrivains. Quatre ouvrages de l'écrivaine antillaise Maryse Condé seront analysés: Le 

coeur à rire et à pleurer- souvenirs de mon enfance (1999), Victoire, les saveurs et les 

mots (2006),  La vie sans fards (2012) et Mets et merveilles (2015).  

             Entre Maryse Condé et son lecteur, qui entre (ou non) dans le jeu proposé par le 

récit autobiographique, se met en place une sorte de «pacte» entre celui qui écrit et celui 

qui lit: d'une part, nous avons l'auteur, désireux d'écrire, d'être lu et reconnu, qui se 

charge de dire (sa) vérité, en attendant, en échange, un engagement émotionnel du 

lecteur; d'autre part, nous trouvons le lecteur qui, vis-à-vis des expériences partagées 

avec le narrateur, ne pourra pas demeurer indemne, exprimant des réactions diverses (de 

l’adhésion au rejet, de l’identification à la distance) il peut même se remettre en 

question. Ce jeu est, d'ailleurs, présent dans tous les textes littéraires, mais dans le cas 

du récit autobiographique, la coopération textuelle est encore plus importante, puisque 

le succès de sa réception dépend de la volonté du lecteur de collaborer avec une logique 

discursive qui crée un tissu narratif d’illusions, qui paraît quelque chose, mais en fait, 

peut être beaucoup d'autres. 

            L'écrivaine antillaise, dans ces récits, se souvient, écrit et lit le passé qui 

implique nécessairement l'évocation d'une absence récupérée par le pouvoir des mots 

par la mémoire ou l'imagination qui transfigurent. Dans ce sens, les rapports (auto) 

biographiques de Condé sont des récits qui représentent un défi contre l'oubli et les 

trahisons de la mémoire, une possibilité face aux difficultés de l'auto-recherche et la 

confirmation des capacités de la langue pour récupérer et reconstruire des expériences et 

des mondes possibles. Ils sont, après tout, une contribution littéraire à la recherche de 

réponses sur les nombreuses questions concernant l'autobiographie, les façons de faire 

et  les manières de lire, des suggestions de recettes (toujours mouvantes, bien sûr) sur 

comment l’on peut raconter sa propre vie, toujours un composite de la vie des autres, 

des lieux parcourus et aussi de lectures et des innombrables interprétations. 
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Introdução  

 

A marca da narrativa de memória é o foco em primeira pessoa que narra os fatos 

enquanto protagonista do enredo. Como propõe Philippe Lejeune em sua teoria da 

autobiografia, a voz da narrativa, nesses casos, coincide com a voz do autor empírico, 

que por sua vez identifica-se com a autoria indicada nas capas dos livros:  

A autobiografia (narrativa que conta a vida do autor) pressupõe 

que haja identidade de nome entre o autor (cujo nome está 

estampado na capa), o narrador e a pessoa de quem se fala. Esse 

é um critério muito simples, que define, além da autobiografia, 

todos os outros gêneros da literatura íntima (diário, auto-retrato, 

auto-ensaio). (LEJEUNE, 2005, p. 24) 

 

Normalmente, quando se está diante de uma autobiografia tem-se a ilusão de que 

se leem fatos reais, sem qualquer acréscimo do imaginário. Em relação à ficção2, a 

autobiografia tem por dever a tentativa de provocar no leitor uma sensação de 

verossimilhança, de modo que este leia o texto como uma transcrição da realidade, 

como um fiel retrato escrito, feito pelo próprio autor.  

No entanto, levando-se em consideração que um autor de memórias relata suas 

lembranças intencionalmente, fazendo escolhas entre lembranças e omissões 

(intencionais ou não), é completamente possível que seu leitor possa questionar a 

veracidade desse texto. Buscando traduzir pela escrita os acontecimentos tais como 

foram vividos pelo autor real que elabora e transmite a mensagem, um indivíduo real, 

cuja certidão de nascimento está registrada em cartório, seleciona, descarta, omite, mas 

pode às vezes dizer a verdade, a sua verdade, e outras vezes mentir, até, ou, sobretudo, 

em relação a sua própria vida. 

É simplesmente impossível haver coincidência entre o ato de viver e seu relato, 

seja ele imediato ou posterior. A passagem do tempo e a mudança do espaço impedem 

tal transcrição e oferecem apenas a possibilidade de fazê-la pelo viés do imaginário. Os 

memorialistas, normalmente, situam-se em determinado momento de seu passado, em 

lugares específicos que coincidem com esse tempo, e, a partir de então, colocam-se a 

registrar/inventar/criar/transformar suas narrativas, como fez a escritora antilhana 

Maryse Condé. 

                                                 
2 O termo ficção aparecerá inúmeras vezes ao longo desta tese e representa tudo aquilo que não é 

referencial: o imaginário, mas também o hipotético, o irreal, a fabulação, cf.JEANNELLE, 2014, p.139. 
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Esta tese se propõe a discutir em que medida a autobiografia é mais um modo de 

leitura do que propriamente um modo de escrita e a literatura, sendo um viés de resgate 

memorial de um indivíduo, é também, por consequência, da sociedade em que se insere. 

Também pretende mostrar como as leituras constituem uma genealogia literária e 

colaboram para a formação da identidade de leitores e escritores.  

O corpus será constituído de quatro obras da escritora antilhana Maryse Condé: 

Le coeur à rire et à pleurer- souvenirs de mon enfance (1999), Victoire, les saveurs et 

les mots (2006),  La vie sans fards (2012) e Mets et merveilles (2015). A primeira e as 

mais recentes (2012, 2015) serão consideradas autobiográficas e a segunda uma 

biografia imaginária da avó à qual se mescla sua própria biografia. 

A proposta metodológica desta tese cruzará leituras e análises desses relatos de 

Maryse Condé em relação com as teorias ligadas à autobiografia, memória e identidade. 

Leituras de textos teóricos serão realizadas a fim de ajudar a pensar os textos literários 

numa análise comparativa.  

Embaralhar dados biográficos e ficção é um procedimento recorrente na obra de 

Maryse Condé. Mas, afinal, o que se pode depreender de casos como esse? Os 

acontecimentos reais importam à compreensão da obra? É necessário buscar uma 

verdade nos textos? Questões como essas fazem parte do próprio fazer literário e não 

fornecem respostas prontas e óbvias. Escrever é, também, perseguir essas indefinições. 

Pode-se, contudo, arriscar um caminho possível. 

Por mais que o escritor se camufle, que se desloque por lugares e épocas 

desconhecidas, o texto que ele produz passa sempre por ele, pelo seu campo de 

conhecimento e, ainda mais, pelo seu corpo, pela sua memória. Às vezes, para falar dos 

outros, é preciso chegar muito próximo de si mesmo. E é isso que a autora proposta 

neste estudo provavelmente fez; as narradoras de Maryse Condé, cujos nomes diferem 

do da autora, podem, eventualmente, falar de outras pessoas, mas estarão sempre e 

inevitavelmente muito próximas de sua autora, ainda mais quando carregam seu próprio 

nome.  

A literatura, nesse sentido, é uma tentativa de chegar perto não dos fatos, daquilo 

que já sucedeu, mas da vida em seu fulgor; em suma, de tudo aquilo que, por ser grande 

demais, incompreensível demais, leva alguém a escrever. Partindo da análise dos relatos 

autobiográficos de Condé, procurar-se-á demonstrar como a dedicação e a utilização de 

material ligado à vida, aqui entendida de modo plural, providenciam e disparam o 

trabalho da autora. Buscar-se-ão, portanto, prováveis itinerários da memória, entendida 
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como voo livre da ficção, marcada pelo lirismo e simplicidade de seus textos 

disponíveis aos leitores pela chave tão cara da literatura, da ficção, da arte da palavra, 

também reflexo de realidades múltiplas. Suas obras reacendem a discussão da literatura 

atual ao compor um quadro em que temas clássicos, como a busca da identidade, a 

escrita de si, o conflito amoroso e político, a busca da origem, o defrontar-se com a 

morte são compostos em camadas que provocam uma nova experiência de leitura, já 

que exigem do leitor um novo olhar interpretativo.       

Os capítulos serão assim organizados: primeiramente “O lugar do Caribe: 

identidades em mutação”, que trará dois subcapítulos a fim de dar conta da apresentação 

da autora antilhana e de algumas reflexões sobre a sua identidade. Conceitos que 

relacionam identidade e memória serão trabalhados a partir dos relatos autobiográficos 

em estudo em um subcapítulo intitulado “A identidade antilhana”, tendo como ponto de 

partida análises de Stuart Hall, Homi Bhabha, Frantz Fanon, Édouard Glissant e 

Anthony Appiah. 

Em seguida, questionamentos sobre a escrita de si e o papel considerável da 

memória, analisados a partir dos conceitos de Maurice Halbwachs, Joël Candau, Henri 

Bergson, Jeanne-Marie Gagnebin e Michel Leiris e suas relações com as obras de 

Maryse Condé e também um subcapítulo que apresentará reflexões teóricas sobre a 

autobiografia, sobretudo sob o olhar de Philippe Lejeune. Logo após, capítulos 

referentes a cada obra estudada:  

“Reconstrução das lembranças de infância” é o capítulo subdividido em Le 

coeur à rire et à pleurer destinado à análise da obra como primeiro relato 

autobiográfico de Condé, onde ela mostra sua infância na Guadalupe dos anos 

1940/1950, sua relação tempestuosa com a mãe, seu confronto com a morte, o racismo, 

suas decepções românticas, seus sonhos de liberdade e autonomia. A citação de Marcel 

Proust em epígrafe de Le coeur à rire et à pleurer adverte: “O que a inteligência nos 

oferece sob o nome de passado não é ele”3. Efetivamente, Maryse Condé não esconde 

que convida o leitor a uma reconstrução. Através de episódios de sua infância e de sua 

adolescência, ela se esforça para rever a chave que fez dela uma escritora que busca 

reencontrar suas raízes. Nesse mesmo capítulo, o subcapítulo “O relato de infância” 

procura analisar o procedimento realizado pela escritora antilhana para produzir sua 

                                                 
3 Ce que l’intelligence nous rend sous le nom de passé n’est pas lui.  
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primeira autobiografia em que se misturam vozes que narram as memórias de infância e 

as reflexões da adulta Maryse. 

“Os sabores da palavra literária” é um capítulo destinado às obras de Condé que 

fazem analogia entre o escrever e o cozinhar. Duas obras que resgatam a herança da avó 

materna Victoire serão analisadas: Victoire, les saveurs et les mots e Mets e merveilles. 

Esse capítulo terá subdivisões a fim de trabalhar sob o ponto de vista de Michel de 

Certeau a prática da escrita na perspectiva dos afazeres cotidianos, especificamente o 

cozinhar, prática muito bem realizada por Victoire e colocada em analogia à escrita de 

sua neta Maryse Condé, assim como a questão da memória como meio de reconstrução 

de uma identidade. 

O subcapítulo “Victoire, les saveurs et les mots: entre ficção e realidade, o doce 

e o amargo da escrita” é destinado à análise da obra dedicada ao resgate memorial de 

Victoire. “Mets et merveilles – cozinhar ou morrer, eis a questão”, segundo subcapítulo 

de “Os sabores da palavra literária”, procura mostrar como Condé oferece a seus leitores 

uma espécie de autobiografia pelo viés da cozinha, dando uma continuidade à La vie 

sans fards, mas, sobretudo, resgatando relações entre a escrita e a cozinha já observadas 

em Victoire, les saveurs et les mots. Os próprios títulos jogam com as palavras francesas 

mots e mets, respectivamente, palavras e pratos, o que sugere ao leitor essa estreita 

relação entre o público e o privado, entre o escrever e o cozinhar na vida de Maryse 

Condé. 

“A vida sem maquiagem?”, capítulo destinado à análise da obra La vie sans 

fards, sob a perspectiva de uma autobiografia nos moldes colocados por Philippe 

Lejeune, será subdividido em “La vie sans fards”, que trará informações e discussões 

teóricas sobre a obra, “A biblioteca de Babel ou a escritora – leitora”, onde será 

analisado o papel da autora- personagem- leitora de sua própria vida e as relações entre 

a construção dessa vida e as leituras que deram a ela sentidos, e “Os romances como 

ficcionalização do vivido”, que apresentará as leituras de Maryse Condé de suas 

próprias obras e dos indícios de realidade que cada uma contém, em suas referências 

diretas encontradas em La vie sans fards e em Mets et merveilles, onde a experiência 

com a leitura é algo extremamente relevante e pode ser observada claramente com o 

propósito de cativar cada vez mais seu leitor, motivando-o a aceitar a promessa da 

autora de falar “toda a verdade”.  

Muito do que Condé confessa em suas memórias são problemas que afetaram 

não só a ela mesma, mas também a seu meio. Sua dor é também a dor de um povo ou de 
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uma época. Nessas obras, as fronteiras entre o tecido ficcional e referencial se borram 

na tessitura narrativa, pois o sujeito empírico reorganiza o passado e procura dar-lhe 

sentido sob uma determinada perspectiva. Na tentativa de confirmar essa mistura de 

fronteiras, alguns trechos de diversas entrevistas da autora serão apresentados; 

entrevistas concedidas a jornais e revistas, mas, sobretudo, as realizadas por Elizabeth 

Nunez, em 2000, e por Françoise Pfaff em 1993 e em 2016. 

O passado da menina Maryse entre os seus familiares, principalmente no 

convívio com os pais e os irmãos, surge através das reminiscências, da memória da 

escritora adulta. Um dos cernes de sua visão de mundo é a opressão, seja no convívio 

com pais e irmãos, nos relatos sobre a avó, no contato com colegas da escola ou nas 

brincadeiras de rua. Nas obras de Condé, quem tem poder, naturalmente massacra, 

sufoca os mais fracos. A rispidez das relações humanas também se faz presente na 

estrutura das obras. Como a própria narrativa mostra, essa é uma característica familiar. 

Sua mãe era extremamente ríspida e fria, tornando-se marca essencial nos relatos da 

filha.  

Em Le coeur à rire et à pleurer e em Victoire, les saveurs et les mots, sobretudo, 

faz-se presente a inconsistência da memória, as incertezas ao narrar a fase da infância, 

ou a vida de uma avó que não se conheceu. Condé, em diversos momentos dessas 

narrativas de memórias, sugere o embaçamento das lembranças, evoca a incerteza das 

recordações ou dos relatos e apresenta o seu poder de criação. Ao apresentar assim suas 

narrativas, ela faz uma confissão do teor ficcional de suas memórias, que, entrelaçando 

referencialidade e ficção, reconstrói sua vida de menina de modo romanesco e 

verossímil. A escritora, no presente de sua narrativa, “resgata” a menina que foi, e, 

nessa busca do passado, desaparecem os limites do tempo. 

Em Ficção e Confissão, Antonio Candido pontua a questão do referencial versus 

ficção:  

 

É claro que toda biografia de artista contém maior ou menor 

dose de romance, pois frequentemente ele não consegue pôr-se 

em contato com a vida sem recriá-la. Mesmo assim, porém, 

sentimos sempre um certo esqueleto de realidade ancorando os 

arrancos da fantasia. (...) (CANDIDO, 1945, p. 43)  

 

Embora as recordações sejam individuais, a pessoa que as relata está inserida em 

determinada sociedade, com características específicas, e é nesse contexto que se 

constroem as lembranças. A memória individual é, portanto, influenciada pelas diversas 
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memórias que cercam as pessoas e essas várias memórias compõem a memória coletiva, 

o que permite que o indivíduo trace sua própria identidade jamais apartada de um 

determinado grupo social, como bem observa Maurice Halbwachs (2006) cujas análises 

sobre memória coletiva e individual serão abordadas em um subcapítulo referente ao 

papel da memória nas escritas de si. 

Frequentemente, para construir seu próprio passado, cada indivíduo precisa 

buscar apoio nas lembranças alheias, reportando- se a pontos de referência que existem 

externamente, fora de seu subjetivismo e que são fixados pela sociedade. O 

funcionamento da memória individual que Condé utilizou para escrever Victoire, les 

saveurs et les mots, por exemplo, torna-se inviável sem esses instrumentos, que são as 

palavras e as ideias que o indivíduo não inventou e que conseguiu como empréstimo de 

seu meio. Um estudo paralelo da memória coletiva e da individual é relevante, portanto, 

já que se completam, dependem de uma coexistência. 

          Assim como todo memorialista utiliza-se muitas vezes da imaginação para 

completar as lacunas de suas lembranças, Condé, enquanto criança e jovem adulta, está 

envolta também de fantasias e criações da imaginação inventiva. Dessa forma é que se 

constituem as memórias dessa escritora, como, aliás, em qualquer narrativa 

memorialística ou autobiográfica, através das reminiscências, mas também dos 

inevitáveis esquecimentos, que, afinal, transformam-se em lacunas a serem preenchidas 

por diversos leitores e suas perspectivas também diversas. 

Tanto nas memórias de infância quanto nas da jovem adulta Maryse Condé, os 

lugares são extremamente importantes. Para ela, a cidade, a escola, a casa, a praça, o 

trabalho do pai, Paris, algumas cidades da África e todos os espaços descritos são de 

grande valia, pois amparam as recordações da narradora. Por pertencerem não apenas a 

ela, mas a todo um grupo de viventes, tornam-se lugares de memória comprovados 

historicamente.  

O ser humano, ao longo da vida, organiza uma espécie de arquivo de suas 

lembranças pessoais, mas também compõe um grupo nacional e entra em contato com 

certo número de acontecimentos dos quais se esquecerá ou se lembrará, ainda que tenha 

conhecido esses fatos apenas por intermédio de livros, imprensa ou de depoimentos 

daqueles que deles participaram diretamente, como acontece, por exemplo, em Victoire, 

les saveurs et les mots em que esses fatos ocupam um lugar na memória de sua autora, 

e, na maioria das vezes, essas lembranças emprestadas são um acúmulo de lembranças 
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históricas e representam o sentimento de confiança, de credibilidade que se tem nas 

lembranças dos outros, já que não foram vivenciados.  

A primeira impressão do leitor de Victoire, les saveurs et les mots e Le coeur à 

rire et à pleurer é a sensação de algo impreciso, pontos nebulosos, lugares não tão bem 

determinados, estremecimentos da memória diante de fragmentos de pessoas e de coisas 

que, juntos, constituem seu mundo em cacos, incongruente, criado pela ficcionista-

memorialista. O emaranhado de fragmentos sugeridos pela memória é a matéria-prima 

dos relatos, que, somada com o hábito do ficcionista de criar ambientes, pessoas e 

coisas que ultrapassam os limites da suposta veracidade, tornam possível o hibridismo 

dos gêneros autobiografia e romance. 

Ao contrário, em La vie sans fards e em Mets et merveilles é a precisão que 

parece tomar lugar. São as citações de obras, de lugares, de pessoas, de eventos que 

reafirmam a vontade da autora de ser sincera. Uma referência explícita a Rousseau, no 

seu desejo de ser a mais verdadeira possível na autobiografia de 2012 e que permanece 

na de 2015, pode ser assim interpretada com o auxílio da reflexão de Costa Lima: “A 

Rousseau ainda não ocorre que a vontade de ser sincero pode ser motivada por algo a 

ela anterior; que a vontade de destruir todas as máscaras pode alimentar outra máscara.” 

(COSTA LIMA, 1986, p.295) 

Segundo Carvalho, “o laço indissociável entre a experiência e a sua (re) 

elaboração na condição narrativa – enquanto abertura para revivificar e ao mesmo 

tempo recriar o vivido – é central para a análise desses relatos autobiográficos.” 

(CARVALHO, 2003) Constitui-se assim, através da categoria de identidade narrativa 

uma interessante compreensão das relações entre indivíduo, sociedade e historicidade, 

com as quais estão carregadas as obras de Condé. 

Carvalho acrescenta ainda que “nesse caso, a fronteira com que normalmente se 

distinguem esses campos poderia ser entendida menos como indicador de oposição e 

diferença e mais como área de negociação e trânsito entre esferas, que no plano do 

vivido se constituem mutuamente e nunca se dicotomizam.” (CARVALHO, 2003) Os 

métodos biográficos podem ser considerados o território mais amplo onde se inscrevem 

os diversos recursos e abordagens para a análise de auto-relatos e de trajetórias de vida. 

Ao tomar os relatos biográficos como modalidades narrativas, estes deixam de ser 

produções individuais e factuais e evidenciam a interpenetração entre sujeito e história 

bem como entre os acontecimentos e sua reconfiguração na tessitura de vidas narradas. 

Nessa perspectiva, o universo comum que engloba a história das Antilhas, sua relação 
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com a França e com a África, por exemplo, também pode ser visto, ele mesmo, como 

uma grande narrativa que abarca e torna plausíveis as narrativas de Condé.  

Bruner e Weisser valorizam na autobiografia não apenas o conteúdo ou os 

acontecimentos relatados (o que dizer/o que aconteceu), mas também o estilo do relato 

(como contar, para quem se fala): 

A forma de uma vida é função tanto das convenções de gênero e 

estilos a que se submete a narração dessa vida, quanto, por assim 

dizer, daquilo que aconteceu no seu decorrer. Os pontos 

decisivos de uma vida não são provocados por fatos, mas por 

revisões na história que se usa para falar da própria vida e de si 

mesmo. (...) Assim, isso me leva a propor que, num certo 

sentido, as vidas são textos: textos sujeitos a revisão, exegese, 

reinterpretação e assim por diante. (BRUNER e WEISSER, 

1995, p. 142) 

A condição da autora Maryse Condé que narra sua vida coloca-a numa posição 

que é, ao mesmo tempo, de autora e de intérprete de si mesma. Trata-se aqui de pontuar 

a distância entre o sujeito e o si mesmo que é narrado. Essa condição faz do auto-relato 

uma construção não transparente e não plenamente controlável para o sujeito, 

aproximando-a de um ato de criação estruturalmente análogo à ficção. Nesse sentido, o 

relato autobiográfico não representa o sujeito, mas o produz. Daí a natureza de auto-

invenção do relato autobiográfico. Nesse sentido, como afirmam Bruner e Weisser “a 

autobiografia pode ser entendida como uma atividade de autoposicionamento – que fixa 

uma posição mais virtual do que real – e resulta de um ato de navegação pelo mundo 

simbólico da cultura.” (BRUNER e WEISSER, 1995, p. 153) 

As experiências, ao serem contadas, transpõem a vida para o registro da 

narrativa, transformam-se em textos e passam a ser reguladas pelas regras de gênero e 

convenções que regem esse domínio. Dessa forma, será observada e analisada Maryse 

Condé, a narradora do auto-relato que não coincide completamente com Maryse Condé, 

a personagem que protagoniza a ação, a começar por não compartilhar com esta as 

condições de espaço e tempo. Com isso, destaca-se a disjunção entre a narradora e o 

foco narrativo − mesmo que na autobiografia trate de um foco em primeira pessoa − e 

buscam-se prováveis itinerários de leitura.  
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1. O lugar do Caribe: identidades em mutação 

1.1. Apresentação da autora 

 

Maryse Condé nasceu em Pointe - à - Pitre (Guadalupe), nas Antilhas francesas, 

em 11 de fevereiro de 19374. Seu nome de solteira era Maryse Liliane Appoline 

Boucolon, mas ela entrou para a história da literatura como Maryse Condé, tendo 

adotado o sobrenome de seu primeiro marido, Mamadou Condé. A mais jovem de uma 

família de oito filhos, passou a infância em sua ilha caribenha, numa família que 

acreditava que seus membros eram cidadãos franceses com plenos direitos. 

A mãe de Condé era professora e seu pai tinha uma pequena empresa de 

poupança e empréstimo. Ambos morreram antes que ela se tornasse conhecida como 

escritora. Maryse Condé nunca conheceu sua avó materna, uma cozinheira nascida na 

pequena ilha de Marie-Galante, ao largo da costa de Guadalupe, mas dedica a ela uma 

obra que busca reconstruir sua memória, Victoire, les saveurs et les mots (2006). 

Os pais, cientes de seu brilhantismo acadêmico, mandaram-na para Paris, aos 16 

anos, a fim de completar seus estudos no Liceu Fénélon e, em seguida, na Sorbonne. 

Fez o ensino superior em Literatura Clássica e, ao mesmo tempo, aperfeiçoou seus 

conhecimentos de outras línguas europeias, sobretudo a língua inglesa. Curiosamente, 

foi naquele momento de sua primeira vivência em solo europeu que, segundo sua 

declaração, se deu conta de que pertencia à “raça” negra. Esse fato criou algumas 

dificuldades entre ela e a população francesa à qual acreditava pertencer por direito, 

tendo em vista seus relatos sobre o racismo velado (mas declarado para ela) em olhares 

franceses de estranhamento e rejeição. 

Em 1959, com 22 anos de idade, casou-se com o ator africano Mamadou Condé, 

originário da Guiné. Mas, em entrevista a Françoise Pfaff (1993), afirma que foi para a 

África pela primeira vez sozinha, já casada, e, só mais tarde, em companhia de seu 

esposo, foi para a Guiné.  

− Qual foi a sua reação assim que você chegou pela primeira vez 

à África? Você sentiu um amor à primeira vista ou um enorme 

choque? 

                                                 
4 Apesar de 1937 ser o ano de nascimento que aparece em todas as pesquisas sobre a autora, na 

introdução do livro de entrevistas feitas pela Françoise Pfaff, lançado em 2016, na página 18 é informada 

outra data de nascimento, 1934. Porém, pelas datas de eventos que aparecem posteriormente associadas às 

informações sobre a idade da autora, percebe-se que tenha ocorrido algum equívoco e que a data real de 

nascimento seja mesmo 1937. 
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− Nem um nem outro, porque eu não fui diretamente para a 

Guiné com meu marido. Eu fui primeiramente para a Costa do 

Marfim (...) 

Tinha acabado de me casar em agosto de 1959, mas meu marido 

não partiu comigo, não me lembro mais exatamente por quê. 

Enfim, ele não estava lá. Eu estava só (...) 5 (PFAFF, 1993, p.19) 

 

Estabeleceu-se por tempo suficiente para perceber que seus costumes, roupas, 

crenças, em suma, todos os aspectos que constituíam sua identidade e sua cultura não 

tinham relação com a maioria do povo da Guiné, de onde extraiu uma lição que mais 

tarde percorreria como ideia central de toda a sua obra: a “raça” não é um fator 

essencial, o que realmente define um ser humano é a cultura à qual pertence. A África 

tornar-se-ia para sempre uma madrasta má. Em entrevista a Elizabeth Nunez, realizada 

em 2000, a autora afirma: “Eu tinha que ir para África para descobrir o significado e a 

importância dessa diferença.”  6 (Apud NUNEZ, 2000, p.47)  

Surpreendentemente, Condé admite que se sentiu muito mais estrangeira na 

África. Segundo Cavagnoli,  

Essa desarmonia entre Condé e a África, que talvez tenha 

frustrado as suas expectativas, acaba por atuar como pano de 

fundo em seus romances. Não obstante a recorrente mitificação 

da África que se observa em suas obras, há, como contraponto, a 

voz racional e realista que descobre que a realidade vivida nada 

tem a ver com a imaginada. (CAVAGNOLI, 2011, p.78) 

 

Durante os doze anos que passou na África, Maryse Condé teve a oportunidade 

de viver os problemas políticos e sociais de nações que tinham acabado de se tornar 

independentes. Conheceu a miséria e as penosas condições de vida herdadas do 

colonialismo, mas também a corrupção e os abusos da nova oligarquia local e tudo foi 

transformado em relato minucioso, anos depois, em sua obra literária. Segundo Eurídice 

Figueiredo, “apesar de todos os reveses, o período passado na África foi de formação e 

de aprendizado; foi ao fim dessa iniciação que ela foi capaz de começar a escrever sua 

obra literária e ensaística.” (FIGUEIREDO, 2015, p.185) 

                                                 
5 − Quelle a été ta réaction lorsque tu es arrivée pour la première fois en Afrique? As-tu ressenti un coup 

de foudre ou un gros choc? 

− Ni l’un ni l’autre, parce que je ne suis pas allée directement en Guinée avec mon mari. Je suis d’abord 

allée en Côte-d’Ivoire (...) 

Je venais de me marier en août 1959 mais mon mari n’est pas parti avec moi, je ne me rappelle même 

plus exactement pourquoi. Enfin, il n’était pas là. J’étais seule (...) − Todos os trechos da entrevista a 

Françoise Pfaff aqui citados são tradução nossa. 
6 I had to go to Africa to discover the meaning and importance of that difference. Todos os trechos da 

entrevista a Elizabeth Nunez aqui citados são tradução nossa. 
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Na África, sobreviveu dando aulas. Primeiramente, na Escola Normal Superior, 

na Guiné (1960-1964), e, posteriormente, no Instituto de Línguas, em Accra, Gana 

(1966-1968).  Em 1972, divorciou-se de Mamadou Condé e, com quatro filhos para 

criar, deixou o continente africano. Sua precária situação econômica a levou a pedir 

ajuda de amigos da Guadalupe e da Martinica que viviam em Paris para dar assistência 

a seus filhos enquanto produzia suas primeiras peças de teatro. Aproveitou para retomar 

seus estudos na Sorbonne onde se doutorou em Literatura Comparada em 1975.  

Alternava estudos e pesquisa na Sorbonne, enquanto sua vida amorosa tinha 

dado uma reviravolta. Antes de voltar à Europa, Maryse Condé foi para o Senegal, onde 

lecionou no Liceu Charles de Gaulle, em Saint-Louis (1968-1972). Foi em Kaolak, uma 

região administrativa do Senegal, em 1969, que afirma, em entrevista a Françoise Pfaff 

(1993), ter conhecido o cidadão britânico Richard Philcox, branco, com quem, em 1982, 

casou-se novamente e a quem dedica sua mais recente obra Mets et merveilles (2015). 

Philcox tornou-se o tradutor da maior parte de suas obras para o inglês e foi o 

responsável por sua apresentação nos meios acadêmicos americanos. 

Kaolak é a cidade de amendoim, suja, barulhenta, que não tem 

nenhum atrativo. No entanto Kaolak teve uma vantagem. Em 

1969, conheci Richard Philcox que se tornou meu segundo 

marido.7 (Apud PFAFF, 1993, p.31) 

 

A escritora chegou a retornar à Guadalupe no início dos anos oitenta, mas lá 

ficou por pouco tempo, pois ganhara uma bolsa para lecionar na Universidade de 

Berkeley, Califórnia. 

Maryse Condé começou a sua carreira de escritora com o livro Heremakhonon, 

lançado em 1976, reeditado em 1988 e mais uma vez reeditado em 1997 com mudança 

do título para En attendant le bonheur: Heremakhonon. Em 1981, Une saison à Rihata 

é lançado. Em seguida, os dois tomos Ségou, les murailles de terre (1984) e Ségou, la 

terre em miettes (1985); em 1988, o primeiro tomo recebe o prêmio Liberatur na 

Alemanha. Em 1986, lança Moi, Tituba ... sorcière noire de Salem, ganhando o grande 

prêmio literário da mulher, prêmio Alain Boucheron, e em 1994 o 50.º grande prêmio 

literário dos jovens leitores franceses de L’Île- de- France. Ganhou o prêmio da 

Academia Francesa com La vie scélérate em 1987. Em 1988, publica Pension les 

Alizés. No ano seguinte, Traversée de la mangrove. Em 1992, Les derniers rois mages 

e, em 1993, La colonie du Nouveau Monde. Em 1995, lança La migration des coeurs. 

                                                 
7 Kaolak, c'est la ville de l'arachide, sale, bruyante, qui n'a aucun cachet. Cependant Kaolak a eu un 

avantage. En 1969, j'y ai fait connaissance de Richard Philcox qui est devenu mon second mari. 
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Em 1997, Pays mêlé e Désirada que ganha o prêmio Carbet de la Caraïbe. Em 1999, Le 

coeur à rire et à pleurer−souvenirs de mon enfance ganha o prêmio Marguerite 

Yourcenar. Em 2000, Célanire cou-coupé é publicado e no ano seguinte La belle créole. 

Em 2003, Histoire de la femme cannibale vem a público. Em 2006, ganha o prêmio 

Tropiques com Victoire, les saveurs et les mots. Em 2008, lança Les belles ténébreuses. 

Em 2010, En attendant la montée des eaux vem a público e ganha o prêmio do Roman 

Métis. Em 2012, é lançada sua autobiografia La vie sans fards, pela qual recebe o 

prêmio Fetkann da memória. Ainda a partir de dezembro de 2012, na ilha da Désirade, 

cujo nome intitula um de seus reconhecidos romances, o colégio que antes se chamava 

Jean-Bellot-Hervagault passa a chamar-se colégio Maryse Condé. Em 2015, é finalista 

do Man Booker Prize, na Inglaterra, pelo conjunto da obra e lança, segundo ela naquele 

momento, sua última obra Mets et merveilles, uma espécie de continuação da 

autobiografia lançada em 2012 e retomada de assuntos abordados na obra de 2006, 

dedicada à avó, Victoire les saveurs et les mots, e na obra de 1999, Le coeur à rire et à 

pleurer, mostrando sua vida, seus encontros pessoais e literários pelo viés culinário. 

Entre romances, romances históricos e autobiografias, Maryse Condé revelou-se 

também como ensaísta, dramaturga, além de ter escrito obras infanto-juvenis. Na sua 

faceta ensaística publicou diversos artigos e livros sobre a realidade cultural da África e 

do Caribe, com especial atenção às manifestações literárias da Negritude8, à poesia 

francófona das Antilhas e a romances escritos por mulheres nesse contexto geo-cultural.  

E assim, efetivamente, ficou consagrada, tendo ganhado diversos prêmios por 

suas obras. Em 2000, segundo ela por questões familiares e de saúde, decide morar em 

Nova York onde lecionou Literatura Antilhana na Universidade de Colúmbia. Hoje, 

mãe, avó, bisavó, aposentada, após ter vivido no eixo Paris-Nova York, tratando de uma 

doença genética neurológica que afeta sua mobilidade e a coordenação de seus 

                                                 
8 Foi Aimé Césaire, poeta, dramaturgo, ensaísta e político da Martinica, ilha que fica ao lado da 

Guadalupe de Maryse Condé, quem criou o neologismo negritude, na primeira versão do Cahier d’un 

retour au pays natal, na revista parisiense Volontés, em 1939. Através dessa palavra, Césaire assume 

integralmente o fato de ser negro e defende os valores dos povos africanos, recusando a negatividade que 

lhes fora imputada. Assim, ser negro e expressar sua negritude seria valorizar as raízes africanas. Segundo 

o próprio Césaire, ele tomou a palavra negro como um desafio; alguns pensavam que era muito ofensiva, 

muito agressiva, então tomou a liberdade de falar em negritude e criar um termo de orgulho. 

Negritude foi, portanto, uma corrente ideológica e literária desenvolvida por intelectuais negros 

francófonos, que pregava basicamente a união e a solidariedade entre os afrodescendentes na diáspora que 

rejeitavam a opressão e a hegemonia francesa nas colônias, preservando a ideia de uma comunidade 

universal de negros e lutando pelos movimentos de independência na África. 
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movimentos, Maryse Condé vive em Gordes9 e, em entrevista a Françoise Pfaff (2016), 

revela que, apesar da doença, já trabalha a ideia de um novo romance baseado no 

destino trágico de uma policial da Martinica, Clarissa Jean-Philippe, morta no exercício 

de suas funções em 2015 por “um terrorista do Mali em luta contra o poder francês.” 

(Apud PFAFF, 2016, p.19)  

 Essa cultura migrante faz parte da língua e da história da autora, como ela 

própria afirma em entrevista: “Aqui estou eu, Maryse Condé, nascida na Guadalupe, já 

tendo vivido na África e em Paris, e agora morando e trabalhando em Nova York”  10 

(Apud NUNEZ, 2000, p. 50). Segundo a autora, ela e a entrevistadora são escritoras 

caribenhas autênticas, e é parte de seus trabalhos explorarem suas escolhas pessoais 

enquanto estabelecem diálogos sobre o lugar de onde vêm e o lugar que ocupam no 

mundo, por isso, o trabalho de Condé explora, principalmente, temas como a escravidão 

e o colonialismo no cenário das ilhas caribenhas. Qual papel a escrita toma na vida da 

autora? Para quem ela escreve? Condé assim explica durante a entrevista:  

As pessoas sempre me perguntam para quem escrevo. Escrevo 

para mim mesma. Escrevo sobre a escravidão, a África, a 

condição dos negros no mundo, porque quero ordenar meus 

pensamentos, compreender o mundo e estar em paz comigo 

mesma. Escrevo para encontrar respostas para as perguntas que 

faço a mim mesma. Escrever para mim é uma espécie de terapia. 

(...) Nós, primeiramente, escrevemos para tornar o mundo 

compreensível e, se o fizermos, talvez também ajudemos nossos 

leitores.11 (Apud NUNEZ, 2000, p. 49)  

 

Ao ser questionada sobre o que é ser autêntica quando se vive em outro lugar 

que não é mais aquele de origem, Condé diz: “O que significa falar autenticamente do 

Caribe? A escrita é sua própria versão da realidade.” 12 (Apud NUNEZ, 2000, p. 50)  

A fala de Maryse Condé sobre sua ideia de literatura e de seu papel como 

escritora aproxima-se do que escreve Antonio Candido (2006) em Literatura e 

Sociedade, obra que discorre sobre as relações entre as narrativas literárias e a história 

                                                 
9 Gordes é uma pequena cidade em Vaucluse, departamento Provence-Alpes-Côte d'Azur, situada na 

montanha do Lubéron no sul da França. A cidade grande mais próxima é Avignon.  
10 Here, I am, Maryse Condé, born in Guadeloupe, having lived in Africa and Paris, and now living and 

working in New York. 
11 People often ask me for whom am I writing. The answer is I am writing for myself. I write about 

slavery, Africa, the condition of black people throughout the world because I want to order my thoughts, 

to understand the world, and to be at peace with myself. I write to try to find answers to the questions I 

ask myself. Writing for me is a type of therapy (…) We are writing to make the world understandable to 

us first of all, and if it is understandable to us, p e r h a p s others will understand the world better. 
12 What does it mean to write authentically about the Caribbean? When you write, you give your version 

of reality. 
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social, fonte da sublimação produzida pelo autor que faz uso da sociedade por meio de 

seu prisma subjetivo, que se dá de acordo com suas escolhas pessoais.  

 (...) a criação literária corresponde a certas necessidades de 

representação de mundo, às vezes como preâmbulo a uma práxis 

socialmente condicionada. Mas isso só se torna possível graças a 

uma redução ao gratuito, ao teoricamente incondicionado, que 

dá ingresso ao mundo da ilusão e se transforma dialeticamente 

em algo empenhado, na medida em que suscita uma visão de 

mundo. (CANDIDO, 2006, p. 65)  

A literatura é essencialmente uma reorganização do mundo em 

termos de arte; a tarefa do escritor de ficção é construir um 

sistema arbitrário de objetos, atos, ocorrências, sentimentos, 

representados ficcionalmente conforme um princípio de 

organização adequado à situação literária dada, que mantém a 

estrutura da obra. (CANDIDO, 2006, p. 187)  

 

Como se dá a reorganização do mundo ao qual o escritor pertence? Condé 

declara a Elizabeth Nunez (2000) que a perda da mãe, quando ainda muito jovem, foi 

forte influência para que ela se tornasse uma criança bastante reservada e quieta. 

Durante anos, a autora afirma que tentou se “reconectar” com sua mãe, procurando-a na 

natureza e em todos os lugares.13 Os leitores de Condé percebem, sobretudo nas obras 

de cunho autobiográfico em estudo, que a figura da mãe é uma espécie de enigma na 

vida da escritora; ao mesmo tempo em que essa busca pela figura materna ocorre há a 

impossibilidade de encontrá-la o que também se percebe quanto à figura da África. 

 

1.2. A identidade antilhana 

 

O trabalho do memorialista exige a experiência e a paciência de um artesão, de 

um ceramista ou de um paleontólogo, para compor o mosaico de sua memória, sua 

identidade. A recriação desse mosaico se faz pela reconstituição do tempo de 

aprendizagem do narrador: da vida, dos livros, da escrita do “eu”, mesmo que esse “eu” 

seja fragmentado e, pelo seu movimento e dinâmica, essa recriação aproxime-se de um 

caleidoscópio. Renovadora e contestadora, Condé parte da tradição para ultrapassá-la. 

Pertencendo à geração posterior à da negritude, ela faz uma releitura produtiva desta, o 

que lhe permite preservar seu caráter reivindicativo. Suas obras, ficcionais ou 

referenciais, seus discursos críticos têm sempre como fio condutor a diáspora africana e 

a busca identitária. 

                                                 
13 My mother died when I was very young and for years I tried to reconnect with her. I looked for her 

everywhere, in nature, everywhere.(NUNEZ, 2000, p.50) 
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 Le coeur à rire et à pleurer − souvenirs de mon enfance (1999), Victoire, les 

saveurs et les mots (2006), La vie sans fards (2012) e Mets et merveilles (2015) 

apresentam um compromisso com a verdade e assim contribuem para análises das 

questões identitárias que as permeiam, embora haja sempre o poder de fabulação da 

autora que não pode ser desprezado. Muitos se questionam como é formada a identidade 

no mundo global e muitos exploram o papel de mudança do indivíduo na sociedade 

moderna. Maryse Condé talvez utilize a arte para mostrar os modos complexos com que 

se criam histórias sobre si própria. 

Na segunda metade do século XX, aparece, segundo Stuart Hall, o sujeito pós-

moderno, um ser fragmentado, visto “como não tendo uma identidade fixa, essencial ou 

permanente”, já que ele “assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um 'eu' coerente.” (HALL, 2003, p. 13) 

Como há identidades contraditórias, as identificações estão sendo continuamente 

deslocadas, em função de elementos nacionais, culturais, de gênero, de classe social, de 

posição política e religiosa, enfim, das várias identificações que formam o sujeito 

mosaico. 

O tema do exílio e do retorno ao país natal, muito recorrente na literatura 

antilhana, foi consagrado com a obra Cahier d’un retour au pays natal14, de Aimé 

Césaire, escrita em Paris quando se preparava para voltar à Martinica. Maryse Condé, 

que deixou a Guadalupe em 1954 para estudar em Paris, afirma que nunca ouvira falar 

no nome de Césaire, descoberto e lido só em Paris. Aliás, ela realiza o que Frantz Fanon 

descreve na obra Peau noire, masques blancs15: que o antilhano só se dá conta de sua 

identidade por exclusão, na França. É na França, portanto, que ela descobre o passado 

literário antilhano, cuja existência ela não conhecia. 

Segundo Mireille Rosello,  

Césaire e Condé farão em Paris a experiência de seu 

estrangeirismo, de sua alienação, de um exílio negativo em 

relação a uma comunidade metropolitana que os excluiu sem 

que eles soubessem verdadeiramente onde colocar sua lealdade, 

seu pertencimento, seu retorno. Na França, “a primeira 

descoberta que eu fiz, diz Maryse Condé, é que eu não sou 

                                                 
14 A primeira versão foi publicada em 1939 antes de seu retorno à Martinica. A versão definitiva foi 

publicada em livro em 1947 com prefácio de André Breton. Essa obra poética de Aimé Césaire é 

considerada o estandarte da Negritude. 
15 Frantz Omar Fanon (1925-1961) foi um psiquiatra, filósofo e ensaísta francês da Martinica, de 

ascendência francesa e africana. Fortemente envolvido na luta pela independência da Argélia, foi também 

um influente pensador do século XX sobre os temas da descolonização e a psicopatologia da colonização. 

Peau noire, masques blancs é a primeira obra de renome do autor. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensa%C3%ADsta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franceses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martinica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franceses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Africanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_da_Arg%C3%A9lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Descoloniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicopatologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coloniza%C3%A7%C3%A3o
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francesa.” 16 (ROSELLO, 1992, p.97) 

 

Pode-se detectar a interiorização de um modelo colonial sem autoconsciência, 

visto que a família adota este modelo através de um longo processo de aculturação 

ocorrido nas ilhas. Como resultado, acontece o que Frantz Fanon denomina “peau noire, 

masques blancs” (“pele negra, máscaras brancas”). Peau noire, masques blancs foi ao 

prelo quando Fanon tinha vinte e sete anos de idade. Ao ser publicada, essa obra 

clássica do pensamento sobre a diáspora africana, do pensamento psicológico, do 

pensamento da descolonização, da teoria das ciências humanas, da filosofia e da 

literatura caribenha foi recebida ao mesmo tempo com escândalo e com indiferença. 

Fanon oferece uma crítica incisiva à negação do racismo contra o negro na França e em 

grande parte do mundo moderno e através de seu estudo pode-se entender o perfil de 

alienação dos pais de Maryse Condé traçado pela autora: “Quanto mais assimilar os 

valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. Quanto mais 

ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais branco será.” (FANON, 2008, p.34) 

Após leitura de inúmeras obras de Condé, constata-se, assim como Cavagnoli 

(2011), que “a temática da filiação e da bastardia, do exílio e do sentir-se estrangeiro 

onde quer que se encontre, do nomadismo e da busca de uma identidade/legitimidade 

associada a um país natal” entrelaçam-se. A imagem de um indivíduo que não pertence 

a nenhum lugar: não é uma europeia, nem uma africana, não é nem uma nem outra. É 

um ser inclassificável, que perdeu a essência de sua própria cultura, sua própria 

identidade, ao tentar se apropriar de algo considerado superior que é a cultura da 

metrópole pelo viés de seus pais. 

Em La vie sans fards pode-se perceber a aversão da autora-personagem a esse 

perfil familiar de integrar-se à cultura ocidental, à cultura francesa e seu desejo de agir 

de forma diferenciada, assumindo suas influências culturais e sociais: 

Estava começando a odiar essa palavra “integrar”. Toda minha 

infância, eu havia sido integrada, sem escolha, pela vontade de 

meus pais, aos valores franceses, aos valores ocidentais. Foi 

necessária minha descoberta de Aimé Césaire e da Negritude 

para ao menos conhecer minha origem e tomar certas distâncias 

da minha herança colonial. Agora o que querem de mim? Que 

adote inteiramente a cultura da África? Não poderiam me aceitar 

como eu era, com as minhas manias, minhas cicatrizes e minhas 

                                                 
16 Césaire et Condé feront à Paris l’expérience de leur étrangeté, de leur aliénation, d’un exil négatif par 

rapport à une communauté métropolitaine qui les exclut sans qu’ils sachent vraiment où placer leur 

loyauté, leur appartenance, leur retour. En France, “la première découverte que je fais, dit Maryse Condé, 

c’est que je ne suis pas française.” – Tradução nossa. 
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tatuagens? Aliás, integrar-se se resumia a mudar 

superficialmente sua aparência? Falar outras línguas? Desenhar 

rosáceas em seu cabelo? A verdadeira integração não implica 

essencialmente uma adesão do ser, uma mudança espiritual? (...) 

É verdade que um tipo de sentimentalismo, diria mesmo um 

excesso sentimental, predispunha-me a sentir pena da “opressão 

dos povos”, a odiar a crueldade dos poderosos. Tardiamente, 

culpei os meus pais pelo egoísmo, pela sua indiferença diante 

dos destituídos de sua sociedade e prometi a mim mesma agir de 

outra forma.17 (CONDÉ, 2012, pp. 102-102) 

 

               Há um desejo da autora-narradora de quebrar, de subverter padrões inculcados 

pela ideologia dominante; desejo de romper com qualquer forma opressora de pensar. 

Percebe-se uma tentativa de desalienação por parte de Condé, uma vez que a herança de 

submissão ao poder colonial herdada de seus pais a “formatou” durante grande parte de 

sua vida. Há na voz de Condé a reconstituição de lembranças muito particulares, num 

passado que lhe dá forças e a instiga a desvendar os preconceitos sofridos e angústias 

criadas ao longo da vida – “Eu queria dar a esses momentos uma forma de vida que o 

tempo não poderia destruir. Como? Não sei. Acho que essa foi a minha primeira 

tentação de escrever.” 18 (CONDÉ, 2012, p.247) 

              Mas há também a voz de uma pessoa situada num momento sócio-histórico 

crítico, alguém que não se mostra indiferente às ações dos pais assimilados e ao regime 

de opressão imposto pelo colonialismo e que, mais que depor através de suas memórias, 

denuncia os absurdos que viu e viveu. A mesma mulher que recorda e reinventa sua 

infância é também a que não aceita ser doutrinada por uma sociedade colonialista 

opressora e decide lutar, envolvendo-se irreversivelmente com a literatura e a política.  

Para Stuart Hall (2003), a identidade de um povo colonizado se torna múltipla, já 

que as relações culturais que se estabeleceram formaram um elo entre todos os povos 

que emigraram para o Caribe. Em sua perspectiva dialógica, o autor explica que essa 

                                                 
17 Moi, je commençais de détester ce mot "intégrer". Toute mon enfance, j'avais été intégrée sans l'avoir 

choisi, par la seule volonté de mes parents, aux valeurs françaises, aux valeurs occidentales. Il avait fallu 

ma découverte d'Aimé Césaire et de la Négritude pour au moins connaître mon origine et prendre 

certaines distances avec mon héritage colonial. À présent, que voulait-on de moi? Que j'adopte 

entièrement la culture de l'Afrique? Ne pouvait-on m'accepter comme j'étais, avec mes bizarreries, mes 

cicatrices et mes tatouages? D'ailleurs, s'intégrer se résumait-il à modifier superficiellement son 

apparence? Baragouiner des langues? Dessiner des rosaces dans ses cheveux? La véritable intégration 

n'implique-t-elle pas avant tout une adhésion de l'être, une modification spirituelle? (...) Il est vrai qu'une 

sorte de sentimentalisme, je dirai même de sensiblerie, me prédisposait à m'apitoyer sur "l'oppression des 

peuples", à haïr la cruauté des puissants. Tardivement, je reprochai à mes parents leur egoïsme, leur 

indifférence vis-à-vis des démunis de leur société et je me jurai d'agir autrement. 
18 J'aurais voulu conférer à ces moments une forme de vie que le temps ne pourrait pas détruire. Comment 

y parvenir? Je ne le savais pas. Je crois que ce fut là ma première tentation d'écrire. 
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multiplicidade de tradições que foi transplantada para o Caribe aconteceu de maneira 

violenta quando os interesses imperiais decretaram a ordem da conquista da terra. A 

contemporaneidade foi alicerçada em conquista, expropriação, escravidão e genocídio. 

A sociedade que se origina em um cenário colonizado advém de uma mistura que abriga 

em si diferentes elementos de tradição e, no caso do Caribe, essas tradições são 

asiáticas, europeias e africanas. A noção do que seja “original” caribenho, para o 

teórico, é bastante controversa, já que o hibridismo de tradições é uma máxima, e a 

cultura do Caribe passa pela noção de imitação. O teórico frisa que há o processo 

natural de “crioulização” e de “transculturação”, em que os que estão subordinados 

utilizam a cultura dominante como fonte para recriações.  

A crioulização é um fenômeno identificado e explicado por Édouard Glissant 

(1928-2011), poeta, romancista e filósofo caribenho, que constrói um pensamento 

bastante original em torno do conceito – uma mestiçagem sempre imprevisível – pode-

se dizer que é “um movimento perpétuo de interpenetrabilidade cultural e linguística 

que não nos leva a uma definição do ser” (GLISSANT, 2005, p. 147). O autor criticou o 

movimento da negritude, por ter a pretensão de definir o ser negro, e o contrapôs à 

definição de um ser crioulo, desfazendo a ideia de ser fechado.  

Segundo Glissant, no panorama atual do mundo, a questão capital é saber-se 

como ser um “eu” sem sufocar o outro, e como abrir-se ao outro sem asfixiar o “eu”. 

São elementos que entram em contato, desenvolvendo uma intervalorização cultural a 

fim de formar algo diferente. Entrar em contato com outras culturas, outras línguas, 

outras formas de pensar, sem que sua própria identidade seja perdida. A resposta que o 

autor dá a isso é a Poética da Relação, segundo a qual toda a identidade se prolonga 

numa relação com o Outro, implica abertura para a complexidade e a opacidade, o 

Diverso, em ruptura com qualquer ideia de essência, do Mesmo, uma vez que se dá 

conta da fragilidade das construções identitárias, sempre em constante mutação, 

negando toda e qualquer ideia de estagnação. 

Os elementos colocados em relação precisam se intervalorizar, se houver 

diminuição diante do contato corre-se o risco da crioulização não se efetivar, assim 

Glissant denunciou fragmentos de interpenetração cultural ou linguística que se 

constroem de forma injusta ao impor e sobrepor uma cultura ou língua, estabelecendo 

uma forma violenta de penetrar o outro. 

Através da crioulização, o intercâmbio de experiências culturais ocorre de uma 

forma que abandona a ideia do ser fixo, pensamento que exerce enorme influência e é 
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percebido claramente nas obras de Maryse Condé. Embora o autor desenvolva o 

conceito de crioulização em análise às vivências dos Martinicanos, ele afirma que se 

trata de um processo que pode acontecer em qualquer lugar. Glissant defende um 

relacionamento intercultural de modo igualitário. Toda a teoria que desenvolve o 

conceito de crioulização é baseada nos fluxos híbridos e transculturais vivenciados na 

realidade, fluxos que explodem fronteiras fixas e nações homogêneas. Nesse processo, a 

relação com a terra torna-se uma questão-chave. 

O autor adere à noção de culturas híbridas por esta certificar que o contato entre 

diferentes culturas origina novas identidades próprias e culturas locais. Essa concepção 

reconhece a influência entre diferentes povos, e coloca no mesmo plano as diversas 

manifestações de cultura rompendo com fronteiras estabelecidas. Nesse sentido, surgem 

novas formas de identidade cultural, que já não podem mais ser consideradas como 

autênticas, nem ligadas a um único território. 

Fernando Ortiz, antropólogo, na década de 1940, em sua obra Contrapunteo 

cubano del tabaco y el azúcar, criou o conceito de transculturação a fim de designar o 

encontro de culturas, que, afinal, não iria modificar apenas um lado, aquele do 

supostamente inferior, mas, também, ainda que de diferentes proporções, modificaria o 

outro. A noção de transculturação visava a superar a concepção limitada e “europeia” de 

aculturação e de mestiçagem racial, destacando o dinamismo do encontro de culturas e 

do processo de “criação de novos fenômenos culturais.”  

Assim, de certo modo, ocorrem no Caribe de Condé a crioulização e a 

transculturação, afirmando Hall (2003) que a cultura caribenha é essencialmente 

diaspórica e impura. Em uma relação sincrética, os objetos culturais das culturas 

colonizadoras são apropriados pela cultura dos grupos colonizados e, nesse processo, a 

apropriação é feita a partir do peso político desses objetos culturais. A independência do 

povo colonizado do Caribe acontece com a reinvenção da cultura do colonizador a partir 

da apropriação, da revisão e da produção de nova cultura. Nesse sentido, a cultura não é 

um processo de busca pelo passado, não é um retorno e nem mesmo uma “arqueologia” 

(HALL, 2003, p. 44), mas é um processo contínuo de criação de crioulização e 

transculturação.  

Esse processo pode ser compreendido a partir da ideia de que “na ‘experiência’, 

todas as práticas se entrecruzam; dentro da ‘cultura’, todas as práticas interagem — 

ainda que de forma desigual e mutuamente determinante” (HALL, 2003, p. 143, grifos 

do autor).  
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Stuart Hall afirma ainda que as identidades estão posicionadas em contextos 

linguísticos que nunca são neutros, são sempre marcados pelo poder. Segundo 

Cavagnoli, é precisamente dessa forma que se situa a escritora Maryse Condé, “numa 

multiplicidade de identidades, refazendo-se de maneiras diferentes e refletindo as 

diversas representações da ideologia dominante em suas obras.” (CAVAGNOLI, 2011, 

p.15) A experiência de Condé, ela própria, representa o cruzamento de várias culturas, 

mobilizando-se entre Guadalupe, França, fazendo seu próprio “retorno” ao viver parte 

de sua vida na França, em alguns países da África e, mais tarde, nos Estados Unidos. 

Em suas obras, encontram-se, não somente o seu mundo insular colonizado (expresso 

através do crioulo19 e das inúmeras referências à realidade da Guadalupe), mas, 

juntamente com ele, os hibridismos e ambivalências da sua relação com os mundos 

colonizadores, a França e os Estados Unidos.  

Por fazer parte do processo de “entre-lugar”, produzido na articulação de 

diferenças culturais (BHABHA, 2013), deslocando-se entre mundos diferentes, a 

escritora se mantém claramente numa posição diaspórica, recebendo fortes influências 

da França, dos Estados Unidos e dos escritores afro-estadunidenses e, como não poderia 

ser diferente, a influência da teoria e da tradição afro-americana.  

Enquanto está na Guadalupe, sua terra natal, Condé situa-se 

numa micro-hierarquia, que é um espaço que os franceses pouco 

conhecem. Porém, ao mudar-se para a França, a escritora sente a 

necessidade de tomar novos posicionamentos e estabelecer 

novas ancoragens – contra o preconceito e a favor de sua 

inclusão numa sociedade que, para ela, tornou-se ‘estrangeira’. 

Essas novas ancoragens e novas construções de si mesma estão 

sempre na comunicação, portanto, as identidades, tanto como a 

linguagem, dependem sempre da hierarquia de poder num 

determinado contexto. (CAVAGNOLI, 2011, p.17) 

 

As sociedades pós-coloniais são marcadas hoje por serem sociedades híbridas e 

mestiçadas, caracterizando novas identidades culturais – tal como define Hall. Nesse 

aspecto, enquadra-se a escritora Maryse Condé e sua vida diaspórica, sua alienação e 

seu momento de política de ação. Os muitos posicionamentos da autora são observados 

através de suas obras. Recorrendo a elas, revela-se a busca pela identidade, o conflito no 

espaço de fronteira, a negociação, a pluralidade de vozes, o resgate do passado, a busca 

                                                 
19 O crioulo é uma linguagem que nasce do contato entre uma língua europeia, nesse caso o francês, e 

uma língua nativa de determinada região, nesse caso das Antilhas. 
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pelas origens e a redescoberta da identidade, a resistência, a subversão e o esforço da 

autora em não aceitar a conformidade. 

Maryse Condé é um dos exemplos de exílio, expatriação e ambivalência entre 

Caribe-Europa-África-EUA. Nascida no seio da classe média-alta guadalupense, Condé 

relata em sua autobiografia Le coeur à rire et à pleurer que durante a sua infância se 

deparou com inúmeras situações onde foi aprendendo que “seus pais eram uma par de 

alienados” e a descoberta de tamanha alienação a levou a prometer a si mesma não 

seguir o mesmo exemplo.  

 A autora encontra-se num espaço conflituoso de fronteiras onde há um combate 

antes que a negociação possa advir. Originária das Antilhas – que é composta, 

principalmente, de descendentes de escravos africanos –, Condé, como muitos outros 

antilhanos, demonstra um sentimento de pertença à África pelos seus antepassados. 

Segundo Eurídice Figueiredo, “o exílio de si, diante da dupla constatação de que não é 

francesa e de que sua ilha natal nada significa para ela, vai levá-la a procurar a grande 

mãe ancestral, uma África mítica.” (FIGUEIREDO, 2015, p.182) O problema é que o 

antilhano não tem viva ligação com o continente africano, e, ao invés de encontrar uma 

mãe na África, encontra o exílio, o que se pode perceber nesse trecho de La vie sans 

fards: 

Eu não odiava a África. Sabia agora que ela nunca me aceitaria 

como eu era. No entanto, não a responsabilizava por minhas 

dificuldades, consequências de minhas decisões pessoais. O que 

me torturava era que não era capaz de defini-la com precisão. 

Muitas imagens contraditórias se sobrepunham. Não se sabia 

qual privilegiar: a complexa e sem defeitos dos etnólogos. A 

excessivamente espiritualizada da Negritude. A de meus amigos 

revolucionários, doente e oprimida. A de Sékou Touré e de seus 

bajuladores, presa suculenta a ser esfolada. Tal como Diógenes 

que procurava um homem honesto às portas de Atenas, queria 

me armar com uma lanterna e correr gritando: 

“África, onde está você?” 20 (CONDÉ, 2012, pp.144-145) 

 

                                                 
20 Moi, je ne haïssais pas l'Afrique. Je savais à présent qu'elle ne m'accepterait jamais telle que j'étais. 

Cependant, je ne la rendais nullement responsable de mes difficultés, conséquences de mes décisions 

personnelles. Ce qui me torturait, c'est que je n'arrivais pas à la cerner avec précision. Trop d'images 

contradictoires se superposaient. On ne savait laquelle privilégier: celle complexe et sans rides des 

ethnologues. Celle spiritualisée à outrance de la Négritude. Celle de mes amis révolutionnaires, souffrante 

et opprimée. Celle de Sékou Touré et de sa clique, proie juteuse à dépecer. Aussi comme Diogène qui 

cherchait un honnête homme aux portes d'Athènes, j'aurais voulu moi aussi m'armer d'une lanterne et 

courir en criant: 

"Afrique, où es-tu?" 
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 Ou pior ainda, no contato com a África e a possibilidade de encontrar-se, depara-

se com a destruição de todo conceito de identidade que buscava, a autora-narradora vê-

se desnudada, atordoada, não conseguindo construir nenhuma imagem de si própria: 

Fiquei arrasada. Assim a África não se limitava a me rejeitar. 

Ela me desnudava. Ela não só levava o meu homem. Mas, 

aniquilava o meu passado, minhas referências, em uma palavra, 

ela destruiu a minha identidade. 

Eu não era mais nada.21 (CONDÉ, 2012, p.260) 

 

Nesse caso, o exemplo faz cair por terra a ideia de que “raça” é um fator 

determinante para abrigar, hospedar, incluir. Condé, sufocada pela desilusão do sonho 

africano, decidiu deixar aquelas terras e retornar à Guadalupe, em busca da sua 

“verdadeira” realidade e da sua aceitação, como se o real sentido de comunidade 

pudesse ser encontrado apenas em sua terra natal. O retorno às raízes africanas é, 

portanto, marcado pela descoberta de que não há uma identidade “original”: “Pois, 

percebi imediatamente, os Antilhanos só viviam entre si. No conjunto do continente 

africano, um abismo os separava dos Africanos.22 (CONDÉ, 2012, p. 49) 

A ausência da origem, da África mítica, ocasiona a impossibilidade de retorno 

ao primitivo. O continente, que já não era único pela diversidade de culturas que 

abarcava, não é o mesmo devido às influências do colonialismo; o ser, mutável por 

natureza, também já é híbrido, o que faz com que se sinta eternamente estrangeiro, 

insatisfeito e angustiado. Endossam-se aqui as constatações de Cavagnoli, afirmando 

que “a autora parece refletir sua diáspora literária em suas obras, como se falasse das 

muitas travessias que realizou. Seus romances abraçam estas mestiçagens entre as 

personagens, entre culturas e nações, cruzando diversas fronteiras, sempre numa busca 

incessante pelas origens e pela identidade.” (CAVAGNOLI, 2011, p.50) As obras de 

Condé exprimem o contato, o sincronismo e os cruzamentos entre culturas, assegurando 

a conscientização que ajuda a construir o interesse pelo seu próprio povo e a 

compreender a sua própria história tão marcada por migrações e hibridismos.  

Mets et merveilles é permeado de reflexões sobre a África e sua identidade: 

Os grandes historiadores marxistas (...) me haviam revelado o 

fato surpreendente: eu era uma colonizada. A língua que falava 

                                                 
21

 J'étais effondrée. Ainsi, l'Afrique ne se bornait pas à me rejeter. Elle me dénudait. Non seulement, elle 

me prenait mon homme. Mais, elle annihilait mon passé, mes références, en un mot, elle détruisit mon 

identité. 

Je n'étais plus rien. 
22 Car, je m’en aperçus tout de suite, les Antillais ne vivaient qu’entre eux. À travers l’ensemble du 

continent africain, un fossé les séparait des Africains. 
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desde minha infância, a religião que minha mãe me havia 

inculcado, a roupa que usava eram, diziam eles, objetos de 

empréstimo. Minha verdade era outra. Tudo isso era muito 

complicado. Eu era como uma criança que descobre de repente 

que era adotada. Que atitude adotar com meus pais biológicos?23 

(CONDÉ, 2015, pp.34-35) 

Essa estada na Romênia atingiu seu objetivo. A África tornou-se 

por algum tempo um objeto literário que apreendia através do 

imaginário de seus romancistas.24 (CONDÉ, 2015, p.263) 

 

Condé apresenta um viés multifacetado em suas personagens como se fizesse a 

sua própria catarse; vista por esse ângulo, boa parte de sua obra teria um perfil 

autobiográfico. Segundo Cavagnoli,  

Ambivalência, indiscutivelmente, parece ser a palavra-chave 

para definir Condé nesse conflituoso jogo de ancoragens e 

travessias na difícil busca pela identidade, comum aos escritores 

caribenhos. Como consequência, há em suas obras uma rica 

polifonia, onde diversas vozes se cruzam, se contradizem, se 

confundem. A autora, no entanto, não deixa claro exatamente 

onde quer chegar. (CAVAGNOLI, 2011, p.82) 

 

  “A África finalmente domada se metamorfosearia e se moldaria, submissa, nas 

dobras de minha imaginação. Ela seria apenas a matéria de inúmeras ficções.”25 

(CONDÉ, 2012, p.334). Segundo Anthony Appiah (1997), 

Se há uma lição no formato amplo dessa circulação de culturas, 

certamente ela é que todos já estamos contaminados uns pelos 

outros, que já não existe uma cultura africana pura, plenamente 

autóctone, à espera de resgate por nossos artistas... (APPIAH, 

1997, p.217) 

 

Cavagnoli (2011) observa ainda que a percepção de viagem, de fluxo contínuo, 

buscando diferentes portos através da sua errância, destaca-se como um fator 

fundamental, ao passo que a imobilidade, as raízes que a prendem ao lar, também são 

um fenômeno de contraponto importante para garantir mais uma vez o sentido 

ambivalente que favorece o entrecortar da vida de Condé. Através de narrativas 

ficcionais ou assumidamente autobiográficas, Maryse Condé estabelece uma rede de 

                                                 
23 Les grands historiens marxistes (...) m'avaient révélé ce fait surprenant: j'étais une colonisée. La langue 

que je parlais depuis mon enfance, la religion que ma mère m'avait inculquée, la vêture que je portais 

étaient, disaient-ils, des objets d'emprunt. Ma vérité était autre. Tout cela était fort compliqué. J'étais 

comme un enfant qui découvre brusquement qu'il a été adopté. Quelle attitude tenir à l'endroit de mes 

parents biologiques? 
24 Ce séjour en Roumanie atteignit son but. L'Afrique devint pour quelques temps un objet littéraire que 

j'appréhendais à travers l'imaginaire de ses romanciers.  
25 L'Afrique enfin domptée se métamorphoserait et se coulerait, soumise, dans les replis de mon 

imaginaire. Elle ne serait que la matière de nombreuses fictions. 
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relações que permite refletir sobre a crise identitária que atinge os indivíduos da 

diáspora negra. Em La vie sans fards e em Mets et merveilles, respectivamente, a 

autora-narradora afirma: 

Na Costa do Marfim, tinha a sensação de que uma nova África 

estava tentando nascer. Uma África que só contaria com suas 

próprias forças. Que se livraria da arrogância ou do paternalismo 

dos colonizadores. Tinha a dolorosa sensação de ser mantida à 

distância. 26(CONDÉ, 2012, p.52) 

Um país não é somente um espaço físico, uma realidade 

geográfica. É, sobretudo, uma série de sensações, de impressões, 

de disposições, uma paisagem interior que se carrega dentro de 

si (...). O exílio? Não acreditava nele, eu que havia sido tratada 

como uma estrangeira enquanto vivia entre os meus. Repito (...), 

um país se carrega em si e se redesenha segundo o coração de 

cada um.27 (CONDÉ, 2015, pp.182-183) 

 

Em entrevista concedida a Françoise Pfaff em 2016, perguntada sobre qual lugar 

a África tem atualmente dentro dela e na sua obra literária, Condé afirma:  

A África está tão integrada a mim que não sei onde ela está ou 

não. Está em todo lugar e faz parte das influências que eu 

integrei, mas o Japão também me influenciou, a África do Sul 

me influenciou, tal qual a Austrália e a Índia (...) agora sei que a 

origem é plural e complexa.28 (Apud PFAFF, 2016, p.42) 

 

Essa eterna insatisfação do ser estrangeiro, que sente Condé, associada à 

pluralidade e à complexidade das influências que recebeu e recebe ao longo da vida, 

pode ser apoiada na análise de Júlia Kristeva: 

Pode-se ser estrangeiro e feliz? O estrangeiro suscita uma idéia 

nova de felicidade. Entre fuga e origem: um limite frágil, um 

equilíbrio provisório (...) essa felicidade está, no entanto, em 

trânsito (...) (KRISTEVA, 1988, p.13) 

 

Stuart Hall percebe a identidade assim como Homi Bhabha como uma categoria 

em que os indivíduos que antes eram vistos como sujeitos unificados, agora são 

fragmentados. Bhabha, que nasceu em Bombaim na Índia em 1949, pode ser 

                                                 
26 En Côte d'Ivoire, j'éprouvais le sentiment qu'une nouvelle Afrique s'efforçait de naître. Une Afrique qui 

ne se fierait plus qu'à ses seules forces. Qui se débarrasserait de l'arrogance ou de paternalisme des 

colonisateurs. J'éprouvais le douloureux sentiment d'être tenue à l'écart. 
27 − Un pays n’est pas seulement un espace physique, une réalité géographique. C’est surtout une série de 

sensations, d’impressions, de dispositions, un paysage intérieur que l’on porte en soi (...). L’exil ? Je n’y 

croyais guère, moi qui avais été traitée comme une étrangère alors que je vivais chez les miens. Je le 

répète (...), un pays se porte en soi et se redessine selon le coeur de chacun. 
28 L´Afrique est tellement intégrée em moi que je ne sais pas où elle est et où elle n’est pas. Elle est 

partout et elle fait partie des influences que j’ai intégrées, mais le Japon aussi m’a influencée, l’Afrique 

du Sud m’a influencée, ainsi que l’Australie et l’Inde. (...) maintenant je sais que l’origine est plurielle et 

complexe. 
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considerado um sujeito hibridizado, constituindo-se assim um ser portador de 

identidades duplas e pluralizadas, aliás, em La vie sans fards, Homi Bhabha está entre 

os inúmeros autores referenciados e canibalizados por Condé – “(...) o pesquisador 

indiano Homi Bhabha que iria devorar mais tarde quando ensinaria nos Estados 

Unidos.” 29 (CONDÉ, 2012, p.295) 

Em O local da cultura (2013), o indiano apresenta a problemática da construção 

e da desconstrução da identidade do Outro, argumentando sobre o modo depreciativo 

como esse Outro colonizado é caracterizado pelo discurso do colonialismo europeu, 

sendo apresentado pelo colonizador como uma população degenerada, e com bases em 

teorias raciais o colonizador justifica a conquista de uma nação em todos os seus 

aspectos sociais e culturais. “Para Bhabha, a mímica constitui uma das estratégias mais 

ardilosas e eficazes do poder e do saber colonial, pois se mostra ao Outro como fonte de 

inspiração para a imitação, a cópia e consequentemente para a relativização da cultura 

subalterna.” (NEVES e ALMEIDA, 2012, p.125)  

Em Le coeur à rire et à pleurer pode-se observar esse jogo ardiloso na 

representação dos pais de Maryse Condé. Em diversos momentos, os pais da autora-

narradora-personagem são chamados de alienados por aceitarem os padrões franceses a 

eles inculcados, o modo de se vestirem, de viverem, de agirem, sempre evitando que em 

algum momento transpareça a herança africana. Em tudo e por tudo faziam questão de 

assumir a cidadania francesa da qual se orgulhavam: 

Meus pais eram alienados? Com certeza, eles não sentiam 

nenhum orgulho de sua herança africana. Eles a ignoravam. É 

um fato! (...) Como minha mãe, ele estava convencido de que só 

a cultura ocidental valia a pena existir e estava grato à França 

que lhes havia permitido obtê-la. 30(CONDÉ, 1999, pp.17-18) 

Para eles, a França não era a sede do poder colonial. Era 

realmente a pátria mãe e Paris, a Cidade Luz, a única que dava 

brilho à existência deles.31 (CONDÉ, 1999, p.11) 

 

Na entrevista concedida a Françoise Pfaff em 2016, Condé explica o termo 

“alienados”, usado como referência a seus pais: 

                                                 
29 (...) le chercheur indien Homi Bhabha que je devais dévorer plus tard quand j’enseignais aux USA. 
30 Mes parents étaient-ils des alienés? Sûr et certain, ils n’éprouvaient aucun orgueil de leur héritage 

africain. Ils l’ignoraient. C’est un fait! (...) Comme ma mère, il était convaincu que seule la culture 

occidentale vaut la peine d’exister et il se montrait reconnaissant envers la France qui leur avait permis de 

l’obtenir. 
31 Pour eux, la France n’était nullement le siège du pouvoir colonial. C’était véritablement la mère patrie 

et Paris, la Ville Lumière qui seule donnait l’éclat à leur existence.  
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Eles não eram alienados! Simplesmente, tinham feito uma 

escolha. Para eles, a escolha era a França e os valores franceses. 

Segundo eles, não se podia “vencer” longe do quadro de 

aceitação dos valores e das regras da sociedade francesa. Eles 

não eram alienados, eram muito orgulhosos deles, muito 

contentes de si mesmos e creio que nos inculcaram um 

sentimento de orgulho que permanece em mim até hoje.32 (Apud 

PFAFF, 2016, pp.95-96) 

 

Daí o negro antilhano se vê como um branco, passa a acreditar que é um branco 

“nossos ancestrais, os gauleses.” 33 Mas quando esse negro é confrontado com seu 

Outro, o europeu, sua diferença surge. Logo, este existe mediante o olhar do 

colonizador e é um “ser para o Outro”, como afirma Fanon.  

Mas é que o antilhano não se considera negro; ele se considera 

antilhano. O preto vive na África. Subjetivamente, 

intelectualmente, o antilhano se comporta como um branco. Ora, 

ele é um preto. E só o perceberá quando estiver na Europa; e 

quando por lá alguém falar de preto, ele saberá que está se 

referindo tanto a ele quanto ao senegalês. (FANON, 2008, 

p.132) 

 

Ainda segundo Fanon (2008), através da observação da situação do negro 

perante o colonizador europeu, é possível perceber claramente a ambivalência da 

mímica projetada sobre o Outro através de estruturas racistas. A alteridade é 

impregnada na mente do negro no sentido de reforçar a ideia de que o Outro do negro é 

o branco e que este deve ser imitado.  Assim, muito clara torna-se a seguinte passagem 

de Le coeur à rire et à pleurer: “Ela explicou meu crime: como poderia o meu ideal de 

beleza ser uma mulher branca?” 34 (CONDÉ, 1999,  p.93) 

Frantz Fanon35, em sua obra Pele Negra, Máscaras Brancas36, trata das diversas 

categorias do ser colonial, dentre elas traça o retrato da mulher negra e da mulata. 

Enquanto a negra tem como único objetivo embranquecer, a mulata não quer somente 

                                                 
32 Ils n'étaient pas aliénés! Simplement, ils avaient fait un choix. Pour eux, le choix c'était la France et les 

valeurs françaises. Selon eux, on ne pouvait pas "réussir" ailleurs que dans le cadre de l'acceptation des 

valeurs et des règles de la société française. Ils n'étaient pas aliénés, ils étaient très fiers d'eux, très 

contents d'eux-mêmes et je crois qu'ils nous ont inculqué un sentiment de fierté qui dure en moi jusqu'à 

aujourd'hui. 
33 Os currículos escolares procuraram colonizar mentalmente africanos e caribenhos; nas regiões 

dominadas pela França, os livros de história ensinavam a eles a cultura europeia, dos brancos, de “nossos, 

ancestrais, os gauleses”, assim o colonialismo engendrou um massacre cultural sem precedentes. 
34 Elle exposa mon crime: comment mon ideal de beauté pouvait-il être une femme blanche?  
35 Psiquiatra, escritor e ensaísta martinicano, nasceu em 1925 e atuou ativamente na luta pela 

independência da Argélia. 
36 Publicada no Brasil em 1983 e em 2008 traduzida por Renato da Silveira em uma edição da editora da 

Universidade da Bahia. 
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embranquecer, quer evitar a regressão. Como já não é negra, não se relaciona com 

homens negros, está sempre em busca de homens brancos para procriar, uma vez que se 

tiver filhos com homens brancos estaria evoluindo no sentido de se aproximar mais do 

ideal-tipo – o branco – e, por outro lado, se tiver filhos com negros estará regredindo. 

Para Fanon, essa existência do negro para o europeu se dá porque o negro está 

inserido dentro de um sistema colonial que afirma a superioridade da “raça” branca 

sobre a negra. Se o branco não valoriza o negro, o negro confirma sua inferioridade e 

rejeita sua existência enquanto negro, sendo a única saída esse conflito a 

conscientização de que há outras formas de existir. De acordo com Fanon, como o 

branqueamento não ocorre, o negro deve se assumir como negro, combatendo essas 

estruturas de cunho racista. Mas, lutar contra as estruturas racistas não é desenvolver um 

racismo vingativo contra o branco, ao contrário, pois na concepção de Fanon adorar o 

negro é tão doentio quanto odiá-lo.  

É por isso que o objetivo de Fanon em sua obra Pele Negra, Máscaras Brancas 

é libertar os indivíduos envolvidos na teia colonial de suas concepções essencialistas, ou 

seja, “libertar o negro de sua negrura, assim como o branco de sua brancura.” Seria uma 

libertação das concepções de diferença essencial, assim como de sua consequência 

cultural, a imitação, a vontade de ser branco em todos os aspectos. Segundo Bhabha 

(2013), essa é a ambivalência e deslizamento produzidos pela mímica. O ser colonizado 

torna-se o sujeito de uma diferença em que é “quase o mesmo, mas não exatamente”, o 

que significa que o colonizado pode incorporar todos os elementos da cultura 

colonizadora, mas nunca será como um deles.         

A própria imagem física do colonizado o denuncia aos olhos do colonizador, 

tornando a mímica uma estratégia imperfeita. Pode, no máximo, ser culturalmente como 

um deles, mas seus traços físicos o denunciam e o colocam em uma zona de 

desconforto, pois fisicamente sempre será um nativo, um não europeu, o não branco. O 

deslizamento produzido pela mímica faz com que, nessa busca, por se parecer com o 

colonizador, o sujeito colonizado assimile a tal ponto a cultura daquele, que acaba não 

se identificando mais com seu próprio país, com sua própria cultura. Mas, 

paradoxalmente, nunca será como o colonizador, pois este o rejeita e o coloca na 

condição de colonizado. Esse ser não pertence a nenhum lugar e está, como diz Bhabha, 

no “entre-lugar”, o que se pode observar em La vie sans fards, quando Maryse Condé 

fala de sua relação com Paris: 
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Não sabia como me explicar. É que a minha relação com Paris 

era das mais complexas. Paris não era, como para minha mãe, a 

Cidade Luz, a capital do mundo. Era o lugar onde tinha 

brutalmente descoberto minha alteridade. À minha maneira, eu 

descobri lá essa “experiência de ser Negra” que relata Frantz 

Fanon em “Pele negra, máscaras brancas”. Quando era 

adolescente, no metrô, no ônibus, os parisienses comentavam 

vulgarmente olhando para mim sem cuidado de serem ouvidos: 

“Ela é bonita, a negrinha!” (...) Foi necessária, é preciso 

enfatizar sempre, a descoberta de Aimé Césaire para tornar 

positivas essas experiências e me encher de orgulho das minhas 

raízes africanas (...). Foi em Paris que fui ferida e humilhada. 

Tinha sofrido no meu coração e no meu orgulho. Tinha me 

tornado uma desclassificada, um pária.37 (CONDÉ, 2012, pp. 

283-284) 

 

Frantz Fanon denomina como o sonho de inversão de papéis, pois há uma troca 

de olhares entre o nativo e o colonizador. Quando os dois olhares se encontram, o 

colonizador vê que o colonizado quer tomar seu lugar e se conscientiza disso com 

amargura e sempre na defensiva. Não há um nativo que não pense pelo menos uma vez 

por dia em ocupar o lugar do colonizador; “é sempre em relação ao lugar do Outro que 

o desejo colonial é articulado. A fantasia do nativo é precisamente ocupar o lugar do seu 

senhor.” (NEVES e ALMEIDA, 2012, p.130)  

O colonizado acredita que sua cultura é ruim e busca no colonizador a imagem 

modelo para imitar, buscando a inserção na cultura do colonizador, produzindo e 

reproduzindo imagens de si mesmo, baseando-se nos valores culturais e sociais da 

cultura dominante. No relato de infância Le coeur à rire et à pleurer, Condé já percebia 

essa busca e já a questionava: 

Então percebi que o meio ao qual pertencia não tinha nada a 

oferecer e comecei a tomar antipatia. Por causa dele, eu não 

tinha nenhuma graça, era um mau decalque dos pequenos 

Franceses com os quais convivia. Eu era “pele negra máscara 

                                                 
37 Je ne savais comment m'expliquer. C'est que ma relation avec Paris était des plus complexes. Paris 

n'était pas comme pour ma mère la Ville-Lumière, la capitale du monde. C'était le lieu où j'avais 

brutalement découvert mon altérité. À ma manière, j'y avais connu "cette expérience vécue du Noir" que 

relate Frantz Fanon dans “Peau noire, masques blancs”. Quand j'étais adolescente, dans le métro, 

l'autobus, les Parisiens commentaient vulgairement en me dévisageant sans souci d'être entendus: "Elle 

est mignonne, la petite négresse!"(...) Il avait fallu, je ne le répéterai jamais assez, la découverte d'Aimé 

Césaire pour positiver ces expériences et m'emplir de la fierté de mes origines africaines (...). C'est à Paris 

que j'avais été blessée et humiliée. J'avais souffert dans mon coeur et dans mon orgueil. J'étais devenue 

une déclassée, une paria. 



39 

 

 

branca”, e era para mim que Frantz Fanon escreveria.38 

(CONDÉ, 1999, p.120)  

 

Sobre esse processo de imitação, Bhabha afirma que 

(...) a mímica emerge como objeto de representação de uma 

diferença que é ela mesma um processo de recusa. A mímica é, 

assim, o signo de uma articulação dupla, uma estratégia 

complexa de reforma, regulação e disciplina que se “apropria” 

do Outro ao visualizar o poder. (BHABHA, 2013, p. 146) 

 

O pesquisador indiano declara ainda que a saída para essa crise e perda de 

identidade é lembrar-se de como o colonizado era antes da colonização, seu passado de 

escravidão e luta. O passado não deve ser esquecido e sua lembrança não é para resolver 

os conflitos identitários do presente, pois não será possível fazer o passado ressurgir, 

mas para que haja a construção de algo novo, diferente do passado e também distinto do 

que a cultura colonizadora propõe. Deve haver, portanto, uma conscientização desse 

passado, uma reelaboração.  

Através da expressão “fixidez deslizante” Bhabha caracteriza a identidade do ser 

colonial, híbrido e inclassificável; sempre à deriva em um “entre-lugar”. Ela é fixa, 

porque conota algo fixo, imutável, que sempre existiu de forma coesa, mas, ao mesmo 

tempo, a identidade na modernidade se dá através de um processo de construção e 

desconstrução contínuo, num transbordamento e apagamento de fronteiras. Bhabha não 

propõe uma terceira opção entre o fazer parte da cultura do colonizador ou do 

colonizado. Segundo ele, é preciso conscientizar-se de que nunca será como o 

colonizador e o que se almeja é a possibilidade de deslizamento contínuo das diversas 

categorias que esse novo ser venha a formar, num processo identitário sempre em 

construção, como é o que parece perceber a narradora em Le coeur à rire et à pleurer: 

“(...) compreendi desde pequena que as identidades são forjadas.” 39 (CONDÉ, 1999, 

p.16) 

Essa crise de identidade que atinge o ser colonizado sempre 

existirá, já que a identidade agora é concebida como algo a ser 

pensado e repensado continuamente. Assim sendo, esses 

inclassificáveis devem vislumbrar a construção de uma nova 

identidade, mas não concebida como algo essencialista, unitário, 

monolítico, é algo que deve estar sempre em processo de 

construção, de readaptação, de assimilação de valores. A 

                                                 
38 Alors j'ai compris que le milieu auquel j'appartenais n'avait rien de rien à offrir et j'ai commencé de la 

prendre en grippe. À cause de lui, j'étais sans saveur ni parfum, un mauvais décalque des petits Français 

que je côtoyais. J'étais « peau noire masques blancs », et c'est pour moi que Frantz Fanon allait écrire.     
39 (...) j’ai compris depuis petite que les identités se forgent. 

http://www.babelio.com/auteur/Frantz-Fanon/3286
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alteridade não deve ser negada e sim negociada, mas distante de 

discursos binários. (NEVES e ALMEIDA, 2012 – grifo dos 

autores.) 

 

                Há em Condé não apenas o desejo de quebrar ou subverter padrões inculcados 

pela ideologia dominante; ela demonstra romper com qualquer forma repressora de se 

pensar, mas também se distancia de mitificações que acabam por reproduzir estereótipos 

e tende a ir ao encontro da liberdade de ser e de estar. Sobre a tendência à alienação, em 

função da educação recebida da família, sobretudo de seus pais, a narradora afirma em 

Le coeur à rire et à pleurer: 

Uma pessoa alienada é uma pessoa que procura ser o que não 

pode ser porque ela não gosta de ser o que é. Às duas da manhã, 

no momento de pegar no sono, fiz uma promessa confusa de 

nunca me tornar uma alienada. 40(CONDÉ, 1999, pp.16-17) 

 

               As experiências pessoais, ao lado dessa vivência coletiva, portanto, também 

constituem a força-motriz da criação literária de Maryse Condé que, sabiamente, 

ficcionaliza tudo isso em suas memórias, mas sem obscurecer o caráter factual dos 

acontecimentos históricos abordados nelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Une personne aliénée est une personne qui cherche à être ce qu’elle ne peut pas être parce qu’elle 

n’aime pas être ce qu’elle est. À deux heures du matin, au moment de prendre sommeil, je me fis le 

serment confus de ne jamais devenir une aliénée. 
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2. As escritas de si. 

2.1. O papel da memória 

 

A memória pode ser definida como as lembranças do passado que ressurgem no 

pensamento de cada um no momento presente; ou, ainda, como a capacidade de 

armazenar dados ou informações referentes a fatos vividos no passado. Partindo dessas 

definições cotidianas para um termo que perpassa áreas como Psicologia, Filosofia e 

Sociologia, cabe tentar entender seu funcionamento. 

 Situando a memória no campo da pesquisa, objetiva-se discutir alguns aspectos 

referentes a seu caráter social, sobretudo pelo que apresenta o teórico Maurice 

Halbwachs (1877-1945), uma vez que é a partir de seus estudos que se considera que as 

memórias de um indivíduo nunca são só suas e que nenhuma lembrança pode existir 

isoladamente, apartada de seu meio social. As memórias são, portanto, construções dos 

grupos sociais, são eles que determinam o que é memorável e os lugares onde essa 

memória será preservada (HALBWACHS, 2006). Desse modo, as lembranças da 

infância na família e com os amigos, as relações escolares e os grupos de trabalho 

mostram que essas recordações são essencialmente memórias de grupo e que a memória 

individual só existe na medida em que esse indivíduo é produto de um grupo 

(HALBWACHS, 2006). 

 Num primeiro momento, ao considerar o caráter psicológico da memória, “é 

automática a ideia de que se “lembrar” de algo requer a existência de um acontecimento 

e de um agente.” (LEAL, 2016, p.2) A agente aqui é a escritora Maryse Condé e, nessa 

perspectiva, tem-se a noção individual de memória, na medida em que se entende que é 

preciso haver uma pessoa que participou do fato, seja como ouvinte ou como ator, que 

se lembre daquele fato e que possa relatá-lo e guardá-lo. Tem-se, então, a noção de 

memória como faculdade de armazenamento de informações e pode-se classificá-la 

como “memória individual”. É desse modo, partindo de uma memória coletiva, que 

Maryse Condé é capaz de produzir sua obra autobiográfica. 

Dessa ideia, depreende-se que é preciso que haja um testemunho para que um 

acontecimento se perpetue e se torne memória para um grupo. A esse testemunho, 

segundo Halbwachs, recorre-se “para reforçar ou enfraquecer e também para completar 

o que sabemos de um evento sobre o qual já tivemos alguma informação”. Ainda 

segundo o mesmo autor, “o primeiro testemunho a que podemos recorrer será sempre o 

nosso.” (HALBWACHS, 2006, p. 29) 
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Refletir sobre o modo como a literatura constrói sentidos é, de fato, uma 

proposta de inegável complexidade; é o desafio com o qual se depara o leitor a cada ato 

de leitura, a cada experiência de fruir o texto literário não só como objeto estético (este, 

aliás, o inalienável direito de qualquer leitor), mas também como trânsito para a 

compreensão do homem de seu tempo nas relações com o mundo que faz. O sentido, na 

acepção de Compagnon (2001, p. 86), é “o objeto da interpretação do texto” – ou seja, 

constitui-se pelos elementos que se mantêm estáveis em um texto e que se associam aos 

elementos da experiência de leitura individual para traduzir-se, posteriormente, em 

significação. É indiscutível, por outro lado, que esses elementos que norteiam uma 

experiência individual de leitura estabelecem-se, também, nas experiências sociais 

vividas por comunidades inscritas em seu tempo histórico. 

Segundo Leal, “a relação entre o testemunho do “eu” e o testemunho do “outro” 

deve ser harmoniosa no sentido de que ambos devem se entender como fazendo parte de 

um mesmo grupo e o evento vivido e recordado deve ser comum aos membros desse 

grupo.” (LEAL, 2016, p.3) Maryse Condé, em Victoire, les saveurs et les mots, por 

exemplo, transforma os rastros memoriais sociais e coletivos de sua avó em escrita 

pessoal, individual, enquanto nos outros livros mescla sua vida a eventos históricos 

marcantes nas Antilhas, França e países da África. A autora constrói sua identidade – 

pessoal ou coletiva– através de um processo que mescla experiências vividas e 

vivências interiores, mas para isso é preciso lembrar-se. Halbwachs distingue, então, 

essas duas memórias:   

(...) uma interior ou interna, a outra exterior; ou então a uma 

memória pessoal, a outra memória social. Diríamos mais 

exatamente ainda: memória autobiográfica e memória histórica. 

A primeira se apoiaria na segunda, pois toda história de nossa 

vida faz parte da história em geral. Mas a segunda seria, 

naturalmente, bem mais ampla do que a primeira. Por outra 

parte, ela não nos representaria o passado senão sob uma forma 

resumida e esquemática, enquanto a memória de nossa vida nos 

apresentaria um quadro bem mais contínuo e mais denso. 

(HALBWACHS, 2006, p. 92)  
 

A memória autobiográfica apoia-se, portanto, na memória histórica, uma vez que 

toda a história de vida faz parte da história de um modo geral. Ao olhar o passado, é 

natural associar os períodos de vida ao que estava ocorrendo na sociedade naqueles 

momentos e tal associação é bastante perceptível em Condé. 
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Dessa forma, essa “memória” é condutora de um passado que representa uma 

história. É na memória que o discurso histórico se solidifica. Assim, a escrita de si é 

constituída a partir das memórias daquele que se narra, o que significa que a 

autoconstrução narrativa certamente trará em si aspectos relativos à história vivida pelo 

seu autor. Nas obras de Condé, a veia principal é a reconstituição da história de vida da 

autora que se vê de longe e de perto, que observa o seu eu ao mesmo tempo em que 

analisa os seus eus da infância e juventude e os coloca na balança através de um eu-

narrador que não poupa nem a si, nem aos que o rodeiam. Sua história de vida, portanto, 

é também a história de vida de um povo situado num determinado lugar e num 

determinado momento histórico. 

Peter Burke vai defender que  

a narrativa não é mais inocente na historiografia do que na 

ficção. No caso de uma narrativa de acontecimentos políticos, é 

difícil evitar enfatizar os atos e as decisões dos líderes, que 

proporcionam uma linha clara à história, à custa dos fatores que 

escapam ao seu controle. (BURKE, 1992, p.330) 

 

É o narrador que escolhe, na ficção ou na historiografia, aquilo que ele quer 

enfatizar. Logo, na tarefa de escrever, o sujeito dificilmente deixará de dar destaque 

àquilo que mais o afetou em suas experiências. Pensando a narrativa autobiográfica pelo 

viés da escrita autorreferencial, ou escrita de si, é possível colocar a consciência do 

autor e a capacidade da personagem como parceiras num trabalho mútuo de 

reconstituição e de recriação de experiências. 

Paula Sibilia defende que “a especificidade dos gêneros autobiográficos deve ser 

procurada fora dos textos: no mundo real, nas relações entre autores e leitores.” 

(SIBILIA, 2008, p.30) Ela está falando do “pacto de leitura” de Philippe Lejeune, 

segundo o qual o leitor acredita que “as identidades do autor, do narrador e do 

protagonista da história que está sendo contada” são a mesma, o que caracterizaria a 

obra como autobiográfica (o que será analisado em capítulo posterior sobre a 

autobiografia). Esse pacto de leitura, assim, acaba por reforçar o que se defende a 

respeito da tarefa mútua de autor e narrador nas diversas formas de narrativas do eu. 

Nesse processo de lembrar o que foi esquecido, de rememorar um acontecimento 

passado, de tomar relatos por empréstimo, torna-se inevitável pensar o tempo e suas 

relações com a memória, esta que se dá a partir do intervalo vazio do esquecimento e 

que se apoia no que Halbwacks (2006) denomina “pontos de referência”, 
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compreendidos aqui como o momento do acontecimento em si e o momento da 

rememoração, um fornecendo consistência ao outro, na medida em que se entrecruzam, 

e dando corpo a uma representação maior. 

Nesse sentido, novamente se faz coerente outra defesa de Halbwacks: “O tempo 

(...) não passa de uma criação artificial.” (2006, p.119) A realidade cede lugar à 

invenção diante das falhas da memória e o espaço do apagamento é preenchido pela 

criação. Assim, o narrador transforma sua história num misto de referencialidade e 

fantasia a partir do qual revê seu passado.  Assim, convém analisar o trecho a seguir que 

pensa o tempo enquanto duração interior:  

O velho, que guardou a lembrança de sua vida de criança, acha 

que os dias no presente são ao mesmo tempo mais lentos e mais 

curtos, o que significa que enquanto acredita que o tempo escoa 

mais lentamente, porque os momentos, como ele conta a sua 

volta, como o ponteiro do relógio os mede, se sucedem com tal 

rapidez que o ultrapassam – não há tempo para preencher um dia 

com tudo o que facilmente uma criança consegue nele encaixar; 

como sua duração interior é lenta, o espaço de um dia lhe parece 

pequeno demais. (HALBWACKS, 2006, p.117) 

  

O tempo do esquecimento – o intervalo vazio – é também o tempo que faz 

lembrar os acontecimentos. Esse tempo, contudo, conta com a contribuição do que 

Halbwacks nomeia “contexto de dados temporais”. Estes, por sua vez, atuam 

fornecendo elementos que permitam ao sujeito elencar situações que tornem sua 

lembrança mais concreta. Pensar, por exemplo, como, com quem ou onde se deu um 

acontecimento, são reflexões através das quais, “(...) muitas vezes uma lembrança toma 

corpo e se completa.” (HALBWACKS, 2006, p.124) Assim, Condé evoca lugares, 

eventos e pessoas para reconstituir seu passado através de suas memórias. A voz e a 

ação dos outros, portanto, tornam o contexto temporal mais palpável a Maryse Condé e, 

consequentemente, permitem-lhe dar corpo a sua história pessoal que acaba por 

constituir-se numa história coletiva que é, também, a história desses outros que, ao 

mesmo tempo em que ganham um espaço para falar, reforçam a voz da autora-

narradora. 

Na fala do indivíduo que se diz há elementos que apontam para a constituição de 

um sujeito social e coletivo. Sua fala/linguagem está imbuída de uma memória 

social/coletiva, uma memória discursiva que expõe sua posição e inserção no mundo.  

No entanto, lembrar não se assemelha a assistir a um vídeo do passado, mas 

implica operações de seleção e descarte, as quais são definitivamente motivadas pelo 
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conteúdo emocional das memórias, que determina o modo de sua evocação e a 

facilidade – ou não – com que são lembradas. A memória, ou a tentativa de fixá-la pela 

escrita, é um traço marcante das obras de Maryse Condé em estudo; as narradoras (aqui 

coincidindo com a própria autora) estão debruçadas sobre seu passado quando o 

transformam em matéria para a literatura. Há, portanto, uma confusão de fronteiras 

entre escrever a memória e ficcionalizá-la. A ambiguidade do pacto estabelecido com o 

leitor nas obras – entre o romanesco e o autobiográfico – acaba por indicar o caráter 

problemático das lembranças do indivíduo enquanto instância confiável, pois lembrar 

não resulta na recuperação plena de eventos passados.  

Frequentemente, a narradora declara não mais se lembrar de alguns 

acontecimentos que poderiam na realidade deformar o retrato que ela mesma tenta 

desenhar. Assim, toda tentativa da escrita da memória, sendo uma linguagem também 

artística, trairá a realidade, pelos seus esquecimentos, supressões e omissões, o que se 

pode observar na fala da autora-narradora-personagem Maryse Condé em La vie sans 

fards: “Minha memória misericordiosa rasurou a lembrança da maior parte do que se 

passou em seguida (...). Mas não me lembro mais como deixei Gana, como cheguei ao 

Senegal.”  41 (CONDÉ, 2012, p.303)  

Os estudos de Halbwachs trazem, desse modo, à época em que foram 

apresentados, uma nova vertente para a noção de memória, apresentando os quadros 

sociais que a compõem. Para ele, mesmo que aparentemente particular, a memória 

remete a um grupo e está impregnada das vivências deste; o indivíduo carrega em si a 

lembrança, mas está sempre interagindo na sociedade, já que “nossas lembranças 

permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em 

que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos.” 

(HALBWACHS, p. 30, 2006) 

Há, portanto, uma relação intrínseca entre a memória individual e a memória 

coletiva, visto que não será possível ao indivíduo recordar de lembranças de um grupo 

com o qual suas lembranças não se identificam. Segundo Halbwachs,  

  

para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, 

não basta que estes nos apresentem seus testemunhos: também é 

preciso que ela não tenha deixado de concordar com as 

memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre 

                                                 
41 Ma mémoire miséricordieuse a raturé le souvenir de la majeure partie de ce qui s’est passé ensuite (...). 

Mais je ne me rappelle plus comment j’ai quitté le Ghana, comment je suis arrivé au Sénégal. 
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uma e outras para que a lembrança que nos fazem recordar 

venha a ser constituída sobre uma base comum. 

(HALBWACHS, 2006, p. 39)  

 

   Ao mesmo tempo, “na base de qualquer lembrança haveria o chamamento a um 

estado de consciência puramente individual” (HALBWACHS, 2006, p. 42) que permite 

a reconstituição do passado de forma que haja particularidades nas lembranças de cada 

um. Isso significa que, mesmo fazendo parte de um grupo, o indivíduo não se 

descaracteriza e consegue distinguir o seu próprio passado. É o que faz Maryse Condé 

nas obras em questão e declaradamente afirma em Victoire, les saveurs et les mots : 

Eu não saberia citar todos aqueles cujos escritos permitiram esta 

reconstrução. Mas agradeço a Raymond Boutin, Lucie Julia, 

Jean-Michel Renault e, muito particularmente, a Jean-Pierre 

Sainton.42 (CONDÉ, 2006, prólogo) 

 

No caso da narrativa memorialista, a retomada de eventos passados evidencia os 

pilares da construção da identidade daquele que se narra, porque localiza o sujeito em 

um determinado contexto e expõe aspectos ideológicos peculiares a esse passado. La vie 

sans fards, por exemplo, apresenta uma interpelação histórica que situa a trajetória de 

Condé no contexto do complô dos professores na Guiné.43 Daí, enquanto sujeito 

inserido nesse espaço e, portanto, influenciado por ele, a narradora tem seu 

comportamento “moldado” pelos acontecimentos – encontro com líderes políticos e as 

torturas psicológicas que sofre são resultado de seu posicionamento diante do contexto 

político que vivencia. Dessa forma, o discurso da narradora retoma práticas e 

acontecimentos coletivos que compõem o quadro social em que esteve inserida e que 

evidenciam um complexo de relações sócio-discursivas inerentes a uma época. 

Um olhar descuidado pode ver numa narrativa memorialista em primeira pessoa 

um texto em que um sujeito narra sua vida por uma só voz – a dele próprio. No entanto, 

para reconstituir sua história, o sujeito desta escrita de si, inevitavelmente terá que 

recorrer a eventos e acontecimentos passados nos quais esteve em companhia de outros 

indivíduos. Assim, sua história é também a história de outros – um isolamento absoluto 

seria algo pouco provável na vida de qualquer indivíduo, mesmo na sociedade moderna 

ocidental que traz consigo a ideia de individualização em que o sujeito volta seu olhar 

para si.  

                                                 
42 Je ne saurais citer tous ceux dont les écrits ont permis cette reconstruction. Mais je remercie Raymond 

Boutin, Lucie Julia, Jean-Michel Renault et, tout particulièrement, Jean-Pierre Sainton. 
43 Considerado o primeiro crime organizado em grande escala pelo regime de Sékou Touré, ocorrido na 

Guiné em 1962. 
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“Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros (...)” 

(HALBWACKS, 2006, p.30). Dessa assertiva de Halbwacks, converge outra que a 

completa: “há em todo ser “um evocar de vozes”. Assim, quem fala nunca fala só. 

Especialmente o sujeito da narrativa memorialista tem na sua voz uma pluralidade 

inerente aos espaços que percorreu e dos quais se sente herdeiro. Assim, a livraria 

Présence Africaine, as ruas de Marseille, a África, Sékou Touré, a melhor amiga 

Yvelise e tantas outras referências às quais recorre a narradora Condé em sua 

autobiografia constituem espaços e indivíduos que lhe dão voz e que, assim, tornam 

mais possível a constituição de suas memórias. 

A voz do outro serve de reforço para validar o discurso daquele que se dispõe a 

rever seu passado através de memórias. Na medida em que evoca as pessoas com quem 

partilhou suas experiências, Condé confere legitimidade ao seu discurso. A presença do 

outro na narrativa memorialista é tão inevitável quanto necessária. Para Halbwacks, a 

validade da memória está na partilha dos acontecimentos com outros sujeitos que 

funcionam como espécies de testemunhas.  

Para confirmar ou recordar uma lembrança, não são necessários 

testemunhos no sentido literal da palavra, ou seja, indivíduos 

presentes sob uma forma material e sensível. Aliás, eles não 

seriam suficientes. Uma ou muitas pessoas juntando suas 

lembranças conseguem descrever com muita exatidão fatos ou 

objetos que vimos ao mesmo tempo em que elas, e conseguem 

até reconstituir toda a sequência de nossos atos e nossas palavras 

em circunstâncias definidas, sem que nos lembremos de nada de 

tudo isso. (HALBWACKS, 2006, p.31)  

 

              A possibilidade inevitável de recorrer aos “demais” permite à narradora Condé 

fazer uso de uma memória que é de todos a serviço de sua própria memória. O acesso ao 

passado através de suas lembranças torna-se possível graças a esses “demais” que, na 

verdade, são faces dela mesma, na medida em que participaram do quadro de 

referências de sua história passada. Mais que o testemunho em si, é a coletividade que 

confere maior veracidade à memória. Assim, os espaços e acontecimentos arrolados por 

Condé nos seus livros trazem consigo a pluralidade de vozes de que ela precisa para dar 

corpo a sua narrativa memorialística.  

Jeanne-Marie Gagnebin (2009) adverte sobre um aspecto da escrita de si, a 

ilusão da transparência na escritura autobiográfica. Essa ilusão caracterizaria “os textos 

clássicos ainda baseados numa concepção de clareza e de inteireza do sujeito, mesmo 

quando esse se diz nos meandros da narração de si”, ao passo que a maioria das 
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autobiografias contemporâneas “se atém muito mais aos obstáculos que separam o 

sentimento de si de sua expressão.” (GAGNEBIN, 2009, p. 133)  

Entretanto, a autobiografia só se realiza, segundo Gagnebin, quando o sujeito da 

escrita passou por uma transformação essencial: “Contar esse processo de 

transformação inscreve a autobiografia na secular tradição literária da narração; 

narração de provações e experiências a ser compartilhadas com os outros.” 

(GAGNEBIN, 2009, p. 138-139) 

Assim, o sujeito da rememoração deve considerar se sua experiência individual é 

relevante para outras pessoas, se ocorreu alguma mudança fundamental em sua vida que 

torne sua narrativa autobiográfica importante para a comunidade, para o espaço público. 

Em analogia à ficção, escrever é recordar também para muitos autores na vida real. É 

precisamente o escritor quem tem a possibilidade de modelar, reconstruir e recordar por 

meio de sua criação estética, que muitas vezes se vincula a elementos históricos. 

Nas obras de Maryse Condé aqui analisadas, aponta-se para as dificuldades e 

implicações do gesto literário hoje. Quando essa narradora-escritora conta suas 

lembranças, nunca se sabe ao certo onde terminam os acontecimentos vividos, onde 

começa a invenção. Ao transitar por essa via de mão dupla, a escritora expõe as 

possibilidades e os limites da escrita quando aponta o que é próprio da ficção, instância 

que é influenciada, mas que também transfigura o autobiográfico. Daí decorre a 

confusão deliberada entre o romanesco e os índices do real, com referências diretas à 

“pessoa física” da autora. Segundo Philipe Lejeune, “essa zona ‘mista’ é muito 

frequentada, muito viva e sem dúvida, como todos os locais de mestiçagem, muito 

propícia à criação.” (LEJEUNE, 2008, p. 108) 

Assim como cada obra estabelece um pacto com seu leitor, os narradores se 

armam de procedimentos e motivações diferentes para a escrita da memória. A respeito 

dessa imprecisão da memória, Freud atentou para o que ele definiu como “lembranças 

encobridoras”, ou seja, lembranças menos importantes que substituem outras mais 

relevantes na formação do indivíduo, e que são na maioria das vezes desagradáveis ou 

traumáticas (FREUD, 1976). Sem entrar em uma discussão psicanalítica, o interesse é 

antes destacar o caráter escorregadio de toda rememoração, ao menos no que nela possa 

haver de recalque, brechas ou invenção.    

O critério de verdade entra como um problema no decorrer das obras de Condé 

em questão; a construção narrativa, enquanto encenação ficccional da memória da 

narradora, admite para si – justamente por essa ambiguidade – a liberdade inventiva da 
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escritora, que, com seu gesto, preenche os silêncios, delineia as imprecisões, supre os 

buracos. O ato de representar não significa reflexo ou espelhamento do mundo, mas a 

maneira pela qual o indivíduo nele se constitui como sujeito através da construção de 

um discurso e assim se coloca. Nas obras a serem analisadas, o referencial mistura-se 

com o ficcional, pois ambos são entendidos como representações. Papel importante têm 

seus leitores que, aceitando ou não o pacto com a autora, impõem seus modos de leitura. 

A ideia do “teatro do mundo” subjaz em toda a narrativa como para dizer que a 

vida também se constitui de ficção, mas uma ficção que não se apresenta como tal. Os 

papeis representados no texto são como os que se representam na vida. O texto é uma 

extensão da vida, não sua imitação. 

Supostamente, há nas obras de Maryse Condé um reflexo de sua maneira de ver 

o mundo embutida na vida de suas personagens. Notadamente, como não poderia deixar 

de ocorrer, as obras também pretendem perpetuar a narrativa oposta aos valores 

associados à cultura dominante. 

  Se considerar-se que toda autobiografia agrega a si o poder da imaginação como 

preenchedor das lacunas, deve-se, sobretudo, considerar o fato de que é impossível, para 

quem quer que seja, rememorar com exatidão qualquer evento ou sensação do passado. 

A lembrança será sempre “impura”, como atesta Bergson (1999), e o passado, 

essencialmente virtual. Dessa forma, qualquer tentativa de escrita do passado será 

sempre uma construção. E, sendo um processo de construção, qualquer acontecimento 

lembrado será sempre uma imagem do presente:  

Essencialmente virtual, o passado não pode ser apreendido por 

nós como passado a menos que sigamos e adotemos o 

movimento pelo qual ele se manifesta em imagem presente, 

emergindo das trevas para a luz do dia. Em vão se buscaria seu 

vestígio em algo de atual e já realizado: seria o mesmo que 

buscar a obscuridade sob a luz. (BERGSON, 1999, p.158) 

 

              Para Candido (2006), “um artista nada mais faz do que tomar os lugares-

comuns e renová-los pela ficção” (CANDIDO, 2006, p.76). Assim, a transposição de 

acontecimentos do cotidiano para o plano narrativo pode ser compreendido como uma 

atividade natural do escritor. Em Condé, vida e obra se completam. O factual e o 

ficcional emaranham-se de tal forma que transgridem um e outro e transbordam em uma 

composição literária em que uma cópula, na linguagem da narradora, e um complô de 

professores na Guiné nada mais são que experiências vividas por aquela que se narra e, 

como tal, assumem um papel extraordinário nas memórias de Condé: do mais 
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despretensioso ao mais extraordinário, os acontecimentos transformam o ser que os 

experimenta e desempenham um papel determinante em sua trajetória.  

              Embora ficcionalizadas, as confissões de Condé apresentam um compromisso 

com o real nelas representado. Suas memórias são também as memórias das cidades em 

que viveu, são as memórias da história política dos países da África pelos quais passou 

e, certamente, representam a memória de toda uma coletividade que se vê representada 

na voz da narradora. O factual e o ficcional, cada um a sua medida, cumprem um papel 

singular e especial em suas memórias em que história e literatura são postas lado a lado.  

Dessa forma, a narrativa de si encaminha-se para a elaboração de uma 

identidade, como afirma Candau: 

O narrador parece colocar em ordem e tornar coerentes os 

acontecimentos de sua vida que julga significativos no momento 

mesmo da narrativa: restituições, ajustes, invenções, 

modificações, simplificações, “sublimações”, esquematizações, 

esquecimentos, censuras, resistências, não ditos, recusas, “vida 

sonhada”, ancoragens, interpretações e reinterpretações 

constituem a trama desse ato de memória que é sempre uma 

excelente ilustração das estratégias identitárias que operam em 

toda narrativa... para toda manifestação da memória há uma 

verdade do sujeito. (CANDAU, 2011, pp.71-72) 

 

Para Candau, “(...) o trabalho complexo da memória autobiográfica, objetiva 

construir um mundo relativamente estável (...)” (CANDAU, 2011, p.73) através do qual 

o sujeito pode dar uma relativa estabilidade a sua trajetória de vida e cujo exercício 

envolve, inevitavelmente, aspectos psicológicos:  

Toda a conduta da narrativa produz, portanto, uma ilusão 

biográfica, uma ficção unificadora. Esse ato de memória nunca é 

uma reprodução pura do acontecimento ausente, mas, em sua 

forma mais acabada, uma construção que exige a participação 

das funções psicológicas mais elevadas. (CANDAU, 2011, p.73) 

 

O foco de Joël Candau em Memória e identidade (2011) é analisar como se 

passa de formas individuais a formas coletivas de memória e identidade, dialogando 

com Halbwachs (2006) e sendo, portanto, muito útil à análise das obras de Maryse 

Condé em questão. O conceito de memória é dividido por ele em três níveis: 

protomemória, memória de evocação e metamemória, além de diferenciar as memórias 

fortes e fracas: a primeira, estruturante de identidade, capaz de organizar sentido; a 

segunda, relacionada à gradual transformação dos grupos e esfacelamento de seus 

quadros sociais de memória. 
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Protomemória, memória de evocação e metamemória são os tipos de memória 

apresentados por Candau e os que interessam mais de perto são o segundo e o terceiro, 

uma vez que o primeiro, a protomemória, seria uma memória de afazeres cotidianos, 

como levantar, mudar a roupa, escovar os dentes, dados insignificantes à construção de 

sentido nas obras de Condé em estudo. A memória de evocação descrita por Joël 

Candau é a memória propriamente dita, entendida pelo senso comum, ou recordação 

voluntária que abarca, por exemplo, os saberes enciclopédicos, as crenças, as sensações 

e os sentimentos. 

A terceira memória, chamada de metamemória, diz respeito à construção 

identitária. É a representação que cada indivíduo faz de sua própria memória, suas 

lembranças, o conhecimento que se tem delas. Tanto a memória de evocação quanto a 

metamemória são procedimentos realizados por Maryse Condé em Le coeur à rire et à 

pleurer, em La vie sans fards e em Mets et merveilles. Já em Victoire, les saveurs et les 

mots percebe-se um resgate coletivo de memória, uma memória social, a identidade em 

ação por meio de revelações, trocas e criações, uma vez que, da parte de quem 

rememora, “os acontecimentos do passado podem ser reativados ou ordenados, em parte 

ou totalmente, de maneira verídica ou errônea, ou ainda meio-verdadeira ou meio-

falsa.” (CANDAU, 2011, p.61) 

 Segundo Candau, “não há busca identitária sem memória e, inversamente, a 

busca memorial é sempre acompanhada de um sentimento de identidade, pelo menos 

individualmente.” (CANDAU, 2011, p.19) Assim, memória e identidade estão 

completamente ligadas. A memória constrói o indivíduo e, ao mesmo tempo, é também 

por ele construída, numa dialética que se nutre mutuamente; memória e identidade 

apóiam-se uma na outra e produzem histórias, mitos, narrativas, trajetórias de vida.  

No entanto, Candau afirma que não há coincidência perfeita entre o “eu 

narrador” e o “eu narrado”, o que seria, evidentemente, impossível por causa das 

omissões ou esquecimentos (que nem sempre são fragilidades da memória ou um 

fracasso da restituição do passado; talvez o êxito de uma censura indispensável à 

construção de si próprio) – “Com o tempo, vai-se atenuando o lado desagradável de 

algumas lembranças, o que se obtém através de algumas estratégias como as omissões.” 

(CANDAU, 2011, p.74) 

 Ainda tendo por base as análises de Candau,  

a escrita pode, ao mesmo tempo, reforçar o sentimento de 

pertencimento a um grupo, a uma cultura, e reforçar a 
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metamemória. Assim, o escritor local, aquele que tem o poder 

de registrar os traços do passado, oferece ao grupo a 

possibilidade de reapropriar-se desse passado através dos traços 

transcritos. Entretanto, com frequência a escrita, como 

modalidade de expansão da memória, deixa a busca identitária 

incompleta. (CANDAU, 2011, p.109) 

 

Apesar da certeza da incompletude, do fracasso da reconstrução do passado tal 

como foi, dessa empreitada pela recuperação das memórias individuais e coletivas, 

Condé persiste na tentativa de transmitir uma memória, de perpetuar-se, de estar no 

mundo, num dever consigo mesma e com suas raízes – “Não satisfazer o dever de 

memória é expor-se ao risco do desaparecimento.” (CANDAU, 2011, p.125)  

Escrever uma autobiografia, assim como fez Maryse Condé, seria uma maneira 

de edificar balizas temporais de identidade, recorrendo a uma memória forte; de certa 

forma, uma tentativa de tornar o tempo, impiedoso e fluido, amável e material, estático 

por certo momento; de resgatar o efêmero, de materializar o etéreo, de eternizar-se e, 

assim, 

Aceitar ter que fazer escolhas em nossas heranças, reconhecer 

que a totalidade das memórias nos é inacessível, admitir nossa 

radical individualidade e a impossibilidade definitiva de um 

compartilhamento absoluto com o Outro é, talvez, a única 

maneira de reconstruir as memórias que não serão mais 

hegemônicas, mas pelo menos sólidas e organizadoras de um 

laço social em condições de repudiar toda ideia de submissão. 

(CANDAU, 2011, p.195) 

  

2.2 A autobiografia 

 

Deixar para as gerações futuras sua autobiografia é, sem dúvida, uma tentativa 

de levar os futuros leitores a ver o autor através de uma imagem que ele mesmo traçou, 

é o que faz Maryse Condé em Le coeur à rire et à pleurer, mesmo que 

fragmentariamente, mas sobretudo o faz em La vie sans fards e em Mets et merveilles.  

Tomam-se aqui por empréstimo as palavras de Michel Leiris, em artigo que serve de 

prefácio a sua autobiografia A idade viril (2003), que oferece certa explicação aos 

anseios de uma empreitada autobiográfica, tais quais aos apresentados por Condé: 

(...) era necessário que essa autobiografia adquirisse uma certa 

forma, capaz de exaltar a mim mesmo e de ser entendida pelos 

outros, tanto quanto possível (...). Executar da melhor maneira o 

retrato e fazê-lo o mais parecido com o personagem que eu era 

(...), não deixar intervir nenhuma preocupação com a arte senão 
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no tocante ao estilo e à composição (...). Despir-me diante dos 

outros, mas fazê-lo num escrito que eu desejava fosse bem 

redigido e arquitetado, rico de apanhados e comovente, era 

tentar seduzi-los para que fossem indulgentes comigo (...), 

encontrar em outrem menos um juiz que um cúmplice. (LEIRIS, 

2003, p.18) 

 

Ao longo desta tese sobre os relatos (auto) biográficos de Maryse Condé, faz-se 

necessária a apresentação de definições do termo autobiografia pelos mais diferentes 

vieses. De início, é útil, portanto, a proposta de autobiografia que Pontalis apresenta:  

A autobiografia aparece frequentemente como uma necrologia 

antecipada, como o gesto final de apropriação de si mesmo e 

através disso como um meio de descreditar o que os 

sobreviventes pensarão e dirão de nós, e de conjurar o risco de 

que eles não pensem nada. 44 (PONTALIS, 1988, p. 51) 

 

Também dialogando com Pontalis, Marília Santanna Villar, em A autobiografia 

como discurso de poder (2014), apresenta a autobiografia como o poder de moldar sua 

própria vida, de deixar para as futuras gerações um autorretrato em forma de texto. A 

autobiografia seria, portanto, uma busca da imortalidade.  

A extensa discussão sobre o gênero autobiográfico foi iniciada na década de 60 e 

perdura até os dias de hoje. Desde lá, o debate assume diferentes expressões. Philippe 

Lejeune, a partir da década de 70, contribuiu para a legitimação da autobiografia como 

gênero literário. Para traçar um esboço do percurso do gênero autobiográfico, recorre-se 

à L’Autobiographie en France, que Lejeune publicou em 1971, e Le Pacte 

autobiographique, cujo primeiro ensaio, que dá título ao livro, foi publicado em 1973, 

na revista Poétique. Segundo Villar, 

Se esses primeiros trabalhos foram muito revisados e até mesmo 

criticados pelo autor em seguida, trata-se de um momento 

importante no estudo dos escritos autobiográficos, pois 

representam um primeiro esforço de análise da evolução do 

gênero e das dificuldades de definição. Inicialmente, o autor 

buscava dar uma definição precisa e constituir um corpus 

coerente, mas ele reconheceria posteriormente que essa 

definição nunca terá o grau de precisão que procurava no início 

de suas pesquisas. (VILLAR, 2014, p.1) 

 

Para isso propôs-se repensar as definições e delimitações do gênero 

autobiográfico, discutindo o “pacto autobiográfico” (a afirmação no texto de uma 

                                                 
44 L’autobiographie apparaît souvent comme une nécrologie anticipée, comme le geste ultime 

d'appropriation de soi et par là peut-être comme un moyen de discréditer ce que les survivants penseront 

et diront de vous, de conjurer le risque qu’ ils n’en pensent rien. – Tradução nossa. 
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identidade, remetendo, em última instância, ao nome do autor, escrito na capa do livro), 

o “pacto referencial” (a imagem do real, a semelhança com o verdadeiro, propõe a 

fornecer informações a respeito de uma ‘realidade’ externa ao texto), o “pacto 

fantasmático” (funda-se em uma série de semelhanças que levam o leitor a supor uma 

identidade que não é afirmada explicitamente) e o “pacto de leitura” (o leitor assume um 

modo de leitura coerente com o tipo de escrita autobiográfica). Em poucas palavras, os 

pactos relacionam-se do seguinte modo: trata-se de certificar a identidade do autor-

narrador-personagem, priorizar a autenticidade, ao invés da noção de verdade narrada 

com base na identidade tríplice e entender, por meio das condições históricas da 

recepção, a maneira como a obra será lida e se será admitida como autobiografia. Nessa 

definição, foca-se o traço distintivo das autobiografias concentrado na coincidência 

entre o nome do autor, narrador e personagem principal. Ou seja, “o que define a 

autobiografia para aquele que lê é antes de tudo um contrato de identidade que é selado 

pelo nome próprio.” (LEJEUNE, 2008, p.33) 

A teoria de Lejeune predominou como modelo teórico sobre a autobiografia 

durante anos e, ainda quando Paul de Man, em 1991, publicou sua versão sobre o tema 

da autobiografia, foi na definição de Lejeune que o belga procurava as brechas, 

afirmando que a autobiografia não se presta a uma definição genérica, uma vez que está 

frequentemente muito próxima a gêneros vizinhos. Paul de Man acreditava, por 

exemplo, que a autobiografia não é um gênero ou um modo, mas uma “figura de 

leitura” (ou de compreensão), que ocorre, em algum grau, em todos os textos. Essa 

hipótese mostra que a estrutura da autobiografia não é simples ou fechada, mas se volta 

para outros textos do autor, ampliando-se e influenciando cada um deles, criando o 

espaço autobiográfico.  

A definição de De Man vinha perturbar e misturar as categorias “vida” e 

“escrita”, que pareciam estanques. Mostrava que o escrito íntimo está impregnado 

também de ficção e que pode, em muitos casos, influenciá-la. No entanto, apesar de 

servir às análises aqui propostas em muitos momentos, é o arcabouço teórico de 

Lejeune que norteia ainda hoje as discussões sobre a autobiografia e presta-se à analogia 

com as obras de Maryse Condé aqui discutidas. 

Assim, Lejeune define autobiografia da seguinte forma: “Narrativa retrospectiva 

em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história 

individual, em particular a história de sua personalidade.” (LEJEUNE, 2008, p. 14) 
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Segundo ele, na autobiografia o leitor tende a buscar as diferenças (erros, deformações), 

enquanto na ficção ele tende a buscar as semelhanças: 

A importância do contrato pode ser, aliás, comprovada pela 

própria atitude do leitor que é determinada por ele: se a 

identidade não for afirmada (caso da ficção), o leitor procurará 

estabelecer semelhanças, apesar do que diz o autor; se for 

afirmada (caso da autobiografia), a tendência será tentar buscar 

as diferenças (erros, deformações etc). Diante de uma narrativa 

de aspecto autobiográfico, a tendência do leitor é, 

frequentemente, agir como um cão de caça, isto é, procurar as 

rupturas do contrato (qualquer que seja ele)... (LEJEUNE, 2008, 

p.26) 

 

 Segundo Villar, os gêneros literários são dinâmicos e seu modo de recepção 

muda com o tempo e é natural que “o que a crítica entende por autobiografia hoje não 

corresponde a um gênero nascido em um momento único.” (VILLAR, 2014, p.1) 

Lejeune descreve de maneira bastante clara o início da autobiografia, apresentando o 

nascimento do gênero como consequência do romance autobiográfico do início do 

século XVIII.  

A autobiografia moderna não nasceu em ruptura com a 

biografia tradicional (aliás, mesmo depois de Rousseau e até 

hoje, ainda há autobiografias que se comportam como simples 

biografias), mas simplesmente como consequência de uma nova 

forma de biografia (o romance autobiográfico). 45 (LEJEUNE 

apud VILLAR, 1971, p.463 – grifos do autor)  

 

Para Lejeune, é na segunda metade do século XVIII que ocorre o nascimento da 

autobiografia na Europa. As tentativas de apontar para períodos anteriores como origem 

desse gênero são criticadas pelo autor:   

Decidir que a autobiografia (muito vagamente definida como o 

fato de contar sua vida) é uma vocação essencial e profunda da 

humanidade, uma das suas mais nobres tarefas, e seguir o 

despertar progressivo da consciência humana, desde as 

biografias dos faraós até J.-J. Rousseau é uma tentativa 

ideológica e mitológica sem grande pertinência histórica, 

mesmo se ela está destinada fatalmente a cruzar um número de 

problemas históricos reais. 46 (LEJEUNE apud VILLAR, 1975, 

p. 314)   

                                                 
45 L’autobiographie moderne n’est donc pas née en rupture avec la biographie traditionnelle (d’ailleurs  

même après Rousseau et jusqu’à aujourd’hui, il continue à y avoir des autobiographies qui se comportent  

comme de simples biographies), mais simplement à la suite de l’apparition d’une nouvelle forme 

biographique (le roman autobiographique). Tradução de Marília Santanna Villar. 
46 Décider que l’autobiographie (très vaguement définie comme le fait de raconter sa vie) est une vocation 

essentielle et profonde de l’humanité, une de ses plus nobles tâches, et suivre l’éveil progressif de la 

conscience humaine depuis les biographies des pharaons jusqu’à J.-J. Rousseau, c’est là une tentative 
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As perguntas feitas por Marília Santanna Villar são aqui endossadas: 

Como se comporta no início do século XXI e desde o final do 

século XX, esse gênero outrora tão marginalizado? Quem hoje 

seguiria a proposta de Rousseau, de contar sua vida por inteiro, 

sem nada omitir? Está claro que atualmente a redação de uma 

autobiografia tradicional pode ser feita. (VILLAR, 2014, p.3)  

 

Em 2012, Maryse Condé mostra-se seguidora do fazer literário empreendido por 

Rousseau, lançando sua autobiografia La vie sans fards. Parafraseando o filósofo da 

luzes, ela afirma: “Eu quero mostrar a meus semelhantes uma mulher em toda a verdade 

da natureza e esta mulher serei eu” 47 (CONDÉ, 2012, p.12). A questão talvez não seja 

saber se ela realmente consegue realizar tal tarefa, mas de que modo ela consegue atrair 

seus leitores a essa proposta. O primeiro capítulo dessa autobiografia parece ter sido 

redigido com o objetivo de convencer o leitor da honestidade desse projeto. Para fazer 

isso, Maryse Condé não hesita em colocar-se à altura de um autor ilustre da 

autobiografia. 

Nas Confissões que provocaram escândalo – já que pela primeira vez um escritor 

se propunha a dizer tudo e a falar inclusive de sua vida íntima –, diz ser o mais sincero 

possível, apresentando um aspecto didático também evidente: “a história de um homem 

que terá a coragem de se mostrar intus et in cute pode ser de alguma instrução a seus 

semelhantes, mas esta empresa tem dificuldades quase intransponíveis.” 48 

(ROUSSEAU, 2011, p.14) 

Pode-se pensar em Rousseau, no século XVIII, precursor dessa forma de escrita 

de si, especialmente quando diz das dificuldades que ela traz: “... mas como contar 

aquilo que não foi dito, nem feito, nem mesmo pensado, mas sim apreciado, sentido, 

sem que eu possa exprimir outro objeto de minha felicidade senão o de a ter 

experimentado?” (ROUSSEAU, 2011, pp.221-222) 

Seguindo a proposta de Villar, caberia a pergunta: será possível dizer toda a 

verdade? 

Essa talvez seja a questão central e mais flexível que rege a 

autobiografia e o modo de apresentar essa verdade é que dará 

mais ou menos poder ao discurso autobiográfico. O autor das 

                                                                                                                                               
idéologique et mythologique sans grande pertinence historique, même si elle est amenée fatalement à 

croiser nombre de problèmes historiques réels. Tradução de Marília Santanna Villar. 
47 Je veux montrer à mes semblables une femme dans toute la vérité de la nature et cette femme sera moi.  
48 Carta de Rousseau a Moulton. In: ROUSSEAU. Correspondance, 2 vol, éd. Lefèvre, 1839. “l’histoire 

d'un homme qui aura le courage de se montrer intus et in cute peut être de quelque instruction à ses 

semblables; mais cette entreprise a des difficultés presque insurmontables.” 
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Confissões conta sua verdade e parece não querer maquiar as 

circunstâncias. (VILLAR, 2014, p.2 – grifos da autora.)  

 

– sendo essa a relação mais estreita com Rousseau, observada pelo leitor de Maryse 

Condé em La vie sans fards e que, desse modo, é levado a ver a vida da autora a partir 

do ângulo que ela lhe apresenta. Segundo Philippe Lejeune,  

o fato de a identidade individual, na escrita como na vida, passar 

pela narrativa não significa de modo algum que ela seja uma 

ficção. (...) É claro que, ao tentar me ver melhor, continuo me 

criando, passo a limpo os rascunhos de minha identidade, e esse 

movimento vai provisioriamente estilizá-los ou simplificá-los. 

Mas não brinco de me inventar. (LEJEUNE, 2014, p.121) 

 

É assim que o filósofo das Luzes redige suas Confissões, como tempos depois o 

faz também a escritora antilhana ou, sobretudo, “para se justificar junto à humanidade, 

justificar seus erros, diminuí-los aos olhos dos outros” (VILLAR, 2014, p.2) e de si 

próprios. Essas obras trazem talvez um esforço da parte de seus autores para evitar que 

seus biógrafos apresentassem sua vida de um modo que não lhes agradasse. Caberiam 

aqui as palavras de Franklin Leopoldo e Silva no prefácio do livro de Carla Milani 

Damião Sobre o declínio da “sinceridade”: “Justificar-se a si próprio não seria também 

propor (ou impor) ao outro uma compreensão “justa” de mim? É como se a sinceridade 

pudesse ser legitimada pela inevitabilidade de uma elaboração fictícia do si-mesmo.” 

(Apud DAMIÃO, 2006, p.14− grifos do autor) 

Não é sem intenção, portanto, que Maryse Condé em La vie sans fards inspira-se 

em sua leitura de Jean-Jacques Rousseau, uma vez que é da autoria dele o texto 

autobiográfico de tamanha importância surgido na França, situando-o como precursor 

de um modo de escrita e de leitura, a que se dá o nome, posteriormente, de 

autobiografia: “De certo modo, sempre tive paixão pela verdade, o que, tanto no plano 

privado, quanto no público, sempre me prejudicou.” 49 (CONDÉ, 2012, p.12) Condé 

utiliza a palavra “verdade” que aparece desde a primeira página da obra. A escritora 

insiste nas intenções louváveis de sinceridade. No entanto, escreve pouco depois “não 

falarei de minha vida atual (...) que, estou certa disso, não interessaria a ninguém.” 50 

(CONDÉ, 2012, p.16)  

Assim, após ter prometido ao leitor uma obra que falará apenas a verdade, ela 

anuncia que não dirá tudo; dirá apenas uma verdade escolhida, selecionada em meio a 

                                                 
49 D’une certaine manière, j’ai toujours éprouvé de la passion pour la vérité, ce qui, sur le plan privé 

comme public, m’a souvent desservie. 
50 Je ne parlerai pas de ma vie actuelle (...) qui, j'en suis sûre, n'intéresserait personne. 
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suas lembranças. Segundo Carla Milani Damião, “a sinceridade seria no máximo uma 

“forma de verdade”, mas completamente turva pela transformação ocorrida pela 

memória no momento da escrita.” (DAMIÃO, 2006, pp.89-90) Dialogando ainda com a 

questão da verdade, Michel Leiris (2003) afirma: 

Pois dizer a verdade, nada mais que a verdade, não é tudo: ainda 

é preciso abordá-la com firmeza e dizê-la sem artifícios tais 

como grandes árias destinadas a fazê-la se impor, como 

tremolos ou soluços na voz, floreios e douraduras, que não 

teriam outro resultado senão mascará-la em maior ou menor 

grau, seja atenuando sua crueza, seja tornando menos sensível o 

que ela pode ter de chocante. (LEIRIS, 2003, p.22 – grifo do 

autor) 

 

Para Lejeune, não há dúvida quanto ao nascimento da autobiografia, na França 

em 1872, com a publicação das Confissões, de Rousseau. O crítico vê nas Confissões 

não somente o relato de lembranças pessoais, mas a construção de um pacto de verdade 

e, ao mesmo tempo, a sua problematização, dualidade que se estenderia a qualquer outro 

empreendimento autobiográfico que lhe sucede. É o próprio Rousseau, na verdade, 

quem cria sua obra como um “exemplo inaugural” de autobiografia, ao evocar de início 

a realização de uma empresa sem precedentes na história: “Tomo uma resolução de que 

jamais houve exemplo e que não terá imitador. Quero mostrar aos meus semelhantes um 

homem em toda a verdade de sua natureza, e esse homem serei eu.” (ROUSSEAU, 

2011, p.21) 

Também não sem intenção é a referência ao final de seu prólogo em La vie sans 

fards à leitura de Marcel Proust cujo romance Em busca do tempo perdido apresenta 

raízes autobiográficas. Ultilizando-se das palavras de Proust, Condé pode dizer, 

referindo-se a sua necessidade da África, que: 

No fim das contas, eu me pergunto se, em relação à África, não 

poderia retomar por minha conta quase sem modificar as 

palavras do herói de Marcel Proust em Um amor de Swann: 

“Dizer que perdi anos da minha vida, que queria morrer, que 

tive meu maior amor por uma mulher que não me agradava, que 

não era o meu tipo.” 51 (CONDÉ, 2012, p. 16) 

 

                                                 
51 En fin de compte, je me demande si à propos de l’Afrique, je ne pourrais reprendre à mon compte 

presque sans les modifier les paroles du héros de Marcel Proust dans Un amour de Swann: ‘Dire que j’ai 

gâché des années de ma vie, que j’ai voulu mourir, que j’ai eu mon plus grand amour por une femme qui 

ne me plaisait pas, qui n’était pas mon genre.’ 
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No entanto, é essa África e os seus fantasmas que dão origem a essa obra 

singular, atrelada a várias culturas populares e apoiada por uma prosa direta, sem 

maquiagem, como a vida a que se refere.  

Para muitos autores, uma autobiografia vista como discurso que afirma dizer a 

verdade é uma utopia, o próprio Lejeune em suas revisões teóricas afirma que “talvez a 

autocrítica, tal como a autobiografia, seja um empreendimento impossível...” 

(LEJEUNE, 2008, p.69). Todas as pessoas projetam uma imagem particular de si 

próprias, mas raramente essa imagem coincide ou está de acordo com as percepções dos 

outros. As pessoas carregam memórias do passado, mas geralmente elas são distorções 

seletivas da verdade. Todas têm uma história de vida para contar, mas normalmente ela 

é mais próxima da ficção do que da realidade, uma vez que reproduzir fielmente o 

passado, sem acréscimo ou decréscimo de ilusões, é uma empreitada impossível.  

Segundo Eneida Maria de Souza (2011), ficcionalizar a realidade referente é 

transportá-la para o campo da “metáfora”, é agrupá-la de “modo narrativo”, sem que se 

desvie da própria referencialidade, pois a realidade e a ficção são instâncias totalmente 

indissociáveis, que não se opõem de forma radical, muito pelo contrário, engendram-se 

entre si. A metaforização da vida, sua transposição em imagem e palavra, nivela-a ao 

texto literário, sem que haja, necessariamente, equivalência entre elas.  

À autobiografia muitas vezes está associada a ideia de verdade, pois que ela 

representa um meio para o (a) autobiografado (a) de ajustar contas com outras versões 

da sua vida, na maior parte das vezes versões não autorizadas, ou para não abdicar ele 

(ela) próprio (a) de fazer a história da sua vida e não deixar (só) para outros essa tarefa. 

Porém, cabe somente ao leitor acreditar ou não nessa verdade, o que torna o gênero 

autobiográfico um gênero contratual: “É nesse nível global que se define a 

autobiografia: é tanto um modo de leitura quanto um tipo de escrita, é um efeito 

contratual historicamente variável.” (LEJEUNE, 2008, p.46 − grifo do autor)  

Segundo Viart e Vercier (2005, p.48), há dois horizontes da autobiografia “o 

retorno à infância, a aproximação da morte: o gesto autobiográfico se desdobra 

tradicionalmente de um ao outro pela prática do “relato retrospectivo” (...). ”52, o que 

facilmente se associa às obras analisadas de Condé em que fala sobre sua fase adulta até 

a velhice e sobre a doença que a impede de prosseguir com suas atividades.  A história 

                                                 
52 Le retour à l’enfance, l’approche de la mort: le geste autobiographique se déploie traditionnellement de 

l’un à l’autre par la pratique du « récit rétrospectif » (...). – Os trechos de La littérature française au 

présent (2005), de Dominique Viart e Bruno Vercier, citados nessa tese, são tradução nossa. 
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da autobiografia é então a história de seu modo de leitura (LEJEUNE) e assim ela 

depende exclusivamente de questões que são exteriores ao texto: o tipo de leitura que 

ela propõe, o poder de sedução que tem, a crença que ela produz. É preciso que o leitor 

ratifique a proposta do autor que assina a autobiografia e coloca-se no texto com um 

“eu” que coincide plenamente com essa assinatura. E é ao leitor que cabe o aceite de um 

texto, e do pacto proposto nele.    

 Ao longo de seus estudos, Lejeune faz uso de diferentes estratégias para 

determinar a extensão e os limites da manifestação autobiográfica. Uma delas é a 

criação de uma definição explicativa para a autobiografia, semelhante a um verbete que 

se pode encontrar no dicionário.  Outra seria a formulação do conceito de pacto 

autobiográfico, cuja presença definiria um texto como autobiográfico. Ainda hoje, o 

termo “autobiografia” e seu conceito são fonte de pesquisas em todo o mundo. Em texto 

de janeiro de 2017, publicado no jornal El País em sua edição on-line, Anna Caballé, 

professora titular de Literatura Espanhola na Universidade de Barcelona e responsável 

pela Unidade de Estudos Biográficos, atualiza a questão e parece trazer uma “defesa” da 

autobiografia de forma bastante pontual: 

O grande problema é, em minha modestíssima opinião, a 

profissionalização do Eu, como se tudo o que viesse dele tivesse 

a marca da legitimidade literária. Daí o cansaço com livros cujos 

autores se transformaram em bufões de si próprios: me olhem. É 

algo que não afeta a autobiografia. Tudo parece se confundir 

quando se fala das literaturas do Eu, fundindo autoficção com 

autobiografia. Em minha opinião, entretanto, pode ser útil não 

confundi-los: jogam em lados diferentes. Na autobiografia o eu 

remete ao autor, sem ambiguidades (o que não significa que o 

faça sem problemas), e sem dúvida o gênero se consolidou à 

medida que o indivíduo deixa de encontrar seu lugar no mundo. 

(CABALLÉ, 2017) 

 

Por um lado, a autobiografia não nutre somente relações de oposição com outros 

gêneros memorialísticos, ficcionais ou poéticos, mas pode designar um vasto terreno de 

práticas de expressão do eu, como também afirmara Lejeune. 

 O termo autobiografia parece insuficiente frente à multiplicidade de formas de 

construção da identidade pessoal que extrapolam o domínio literário e o meio escrito, 

daí os vários termos empregados em paralelo, em outros estudos, que correspondem de 

certa forma à “autobiografia”: “narrativas de vida”, “escritas do eu”, “escritas de si” e 

“autoficção.” 
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Quaisquer que sejam as nomenclaturas utilizadas para dar conta desse 

procedimento de escrita de si mesmo, a realização plena de uma autobiografia deve-se a 

um encontro mais que perfeito, a última peça do quebra-cabeça encontrada na figura do 

leitor que completa o desejo do autor em sua empreitada autobiográfica. 
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3. Reconstrução das lembranças de infância 

3.1. Le coeur à rire et à pleurer  

  

Em Le coeur à rire et à pleurer − souvenirs de mon enfance (1999), Maryse 

Condé utiliza uma narradora em primeira pessoa equivalente a seu nome de autora. 

Assim, tal obra pode ser definida como um relato de infância, uma variação de 

autobiografia, narrativa retrospectiva em prosa que propõe uma reflexão sobre o eu da 

autora e sobre sua evolução, segundo definição de Philippe Lejeune vista em capítulo 

anterior.  

Trata-se de um relato em que Condé apresenta cenas marcantes de sua vida, 

através de capítulos que recontam sua infância e adolescência na Guadalupe dos anos de 

1940 e 1950. Sabe-se que a memória é falha, que pode enganar ou mentir a si mesma ou 

ainda que pode decidir conscientemente ocultar alguns acontecimentos, modificar 

detalhes, ou mesmo inventar completamente episódios. O leitor, portanto, precisa estar 

aberto a encarar essa obra de Maryse Condé como um relato de infância fragmentado, 

não só pelas lacunas que são deixadas pelos lapsos e omissões, mas pelo poder de 

criação da autora e a ausência de uma sequência cronológica clara.  

Composto por dezessete capítulos temáticos, − “Retrato de família” (“Portrait de 

famille”), “Meu nascimento” (“Ma naissance”), “Luta de classes” (“Lutte des classes”), 

“Yvelise”, “Lição de história” (“Leçon d’histoire”), “Mabo Julie”, ““The bluest eye””, 

“Paraíso perdido” (“Paradis perdu”), “Feliz aniversário , mamãe!” (“Bonne fête, 

maman!”), “A mulher mais bonita do mundo” (“La plus belle femme du monde”), 

“Palavras proibidas” (“Mots interdits”), “Close-up” (“Gros plan”), “Caminho da escola” 

(“Chemin d’école”), “Férias na floresta” (“Vacances en forêt”),  “À nós a liberdade?” 

(“À nous la liberté?”), “A  mestra e Marguerite” (“La maîtresse et Marguerite”), “Olnel 

ou a verdadeira vida” (“Olnel ou la vraie vie”), − esse relato de Condé passeia por 

reconstruções e criações literárias, sobretudo, quando dos dois primeiros capítulos em 

que apresenta um retrato de família anterior a seu nascimento e quando fala de seu 

nascimento. Os demais capítulos passeiam pelas lembranças da jovem Maryse 

acompanhadas das reflexões da Maryse adulta, escritora, quase chegando à terceira 

idade. 

 A obra apresenta dois subtítulos. O da capa “Lembranças de minha infância” e o 

da folha de rosto “Contos verdadeiros de minha infância”, que joga imediatamente com 

a ambiguidade entre ficção e verdade, um oxímoro que se reforça com a citação de 
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Marcel Proust, Contre Sainte Beuve, em epígrafe de Le coeur à rire et à pleurer (1999), 

e que adverte: “O que a inteligência nos oferece sob o nome de passado não é ele”53 

(CONDÉ, 1999, p.9). Indagada por Françoise Pfaff sobre qual dos subtítulos o leitor 

deveria levar em consideração, Condé afirma:  

Creio que há apenas um subtítulo que é “Contos verdadeiros de 

minha infância”. Fatalmente, contando sua vida, minha vida de 

criança, embelezei, acrescentei, triturei um pouco. “Contos 

verdadeiros” é uma maneira de dizer que apesar de meu desejo 

de dizer a verdade e nada além da verdade, coloquei muitos 

traços imaginários. É uma contradição voluntária porque se quer 

dizer a verdade verdadeira, mas se mente um pouco, quase 

apesar de si mesmo.54 (Apud PFAFF, 2016, p.184) 

 

  Efetivamente, Maryse Condé não esconde que convida o leitor a uma 

reconstrução. Através de episódios de sua infância e de sua adolescência, ela se esforça 

para rever a chave que fez dela uma escritora que busca reencontrar suas raízes.  

 A doença dos olhos metaforiza, igualmente, a negação das memórias como 

reprodução fiel do que realmente aconteceu, deixando claro para o leitor que se abre 

mão do trabalho meramente documental em favor da explicitação do trabalho ficcional 

das lembranças. Quem assume a narrativa confessa não distinguir bem o mundo que 

reproduz, prescindindo do poder conferido ao narrador que recupera o passado, do 

poder do narrador de memórias. Explicita-se uma poética, delimitando-se um modo de 

se encarar o literário e o alcance de seu poder de expressão –“Eu não me lembro mais o 

que causava essas brigas constantes. Só me lembro de que eu tinha sempre a última 

palavra” 55 (CONDÉ, 1999, p.130). Ou ainda: “Não sei mais muito bem com o que eu 

ocupava meus dias: lembro-me de que passava muito tempo no Mahieu e em 

livrarias.”56 (CONDÉ, 1999, p.149) 

A autora apresenta alguns episódios marcantes ou particularmente reveladores 

de seu percurso até a idade adulta (o nascimento, o primeiro confronto com a morte, o 

episódio da festa da mãe, dentre outros.). Esses acontecimentos, que não são ligados 

                                                 
53 Ce qui l’intelligence nous rend sous le nom de passé n’est pas lui. 
54 Je crois qu'il y a un seul sous-titre qui est "Contes vrais de mon enfance". Fatalement, en racontant sa 

vie, ma vie d'enfant, j'ai un peu, malgré moi, embelli, ajouté, trituré. "Contes vrais" c'est une manière de 

dire que malgré mon désir de dire la vérité et rien que la vérité, j'avais mis beaucoup de traits imaginaires. 

C'est une contradiction volontaire parce qu'on veut dire la vérité vraie, mais on ment un peu, presque 

malgré soi. 
55 Je ne me rappelle plus ce qui causait ces querelles constantes. Je me rappelle seulement que j'avais 

toujours le dernier mot. 
56 Je ne sais plus très bien à quoi j'occupais mes journées: je me rapelle que je passais énormément de 

temps au Mahieu et dans les librairies. 
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necessariamente por um encadeamento cronológico claro, colocam em destaque alguns 

temas recorrentes, algumas obsessões da autora (assim como a obsessão da verdade ou a 

reflexão sobre a alienação cultural) e justificam o primeiro subtítulo apresentado na 

capa da obra “Souvenirs de mon enfance” – “Lembranças de minha infância” – que 

oferece, portanto, uma tendência mais ficcional, se levar-se em consideração que 

lembranças são resgatadas por uma memória seletiva – “Creio que a memória retem 

momentos importantes que marcaram por uma razão ou outra. Seria impossível falar de 

toda minha infância, mas me lembro de momentos, acontecimentos e são eles que tentei 

escrever.” 57 (Apud PFAFF, 2016, p.185) 

Assim, em Le coeur à rire et à pleurer, Maryse Condé, apresentando dezessete 

lembranças de sua infância que vão da história de seu nascimento e sua família até seus 

dezessete anos, cria para o leitor um espaço fragmentado que compõe um painel 

ficcional e referencial de parte de sua vida; cada lembrança corresponde a um capítulo 

com um título sem ordem cronológica. Contos verdadeiros de infância ou lembranças de 

infância? Ou uma mescla que proporciona o questionamento da natureza da 

autobiografia colocando-a cada vez mais entre referencialidade e ficção? 

Nesse relato fragmentado, é uma criança rebelde que se desenha; uma criança 

que tenta compreender o mundo que está a sua volta, mas que não possui ainda todas as 

chaves. Assim, a jovem Maryse busca sempre respostas através de seu irmão Sandrino 

que um dia deixa escapar uma frase bastante emblemática: “Papai e mamãe são um par 

de alienados.” 58 (CONDÉ, 1999, p.15)  

No primeiro capítulo “Retrato de família” (“Portrait de famille”), Condé 

apresenta uma diferença entre ela e sua família através de um retrato de pais negros 

complexados e totalmente assimilados. Não só narra os fatos de uma perspectiva 

posterior a esses acontecimentos, quando ela já estava crescida, mas ainda depois do seu 

nascimento. O uso do pronome possessivo “seus filhos”, no trecho a seguir, em relação 

a seus pais, a seus irmãos e irmãs, coloca a narradora no contexto de uma estrangeira “... 

eles regularmente beneficiavam-se de um feriado na “metrópole” com seus filhos.” 59 

(CONDÉ, 1999, p.11). Colocando “metrópole” entre aspas, Condé destaca o orgulho 

                                                 
57 Je crois que la mémoire retient des moments importants qui l'ont frappée pour une raison ou pour une 

autre. Il serait impossible de parler de toute mon enfance, mais je me rappelle de moments, d'événements 

et ce sont eux que j'ai essayé d'écrire. 
58 (...) Papa et maman sont une paire d’aliénés. 
59 (...) ils bénéficiaient régulièrement d’un congé « en métropole » avec leurs enfants. 
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que os pais tinham de Paris e o apego deles por essa cidade. Assim, ela ressalta a 

alienação, como já havia notado seu irmão Alexandre, apelidado Sandrino.  

Os pais eram, sem dúvida, muito mais impregnados da cultura ocidental que da 

antilhana e aquela cultura era inculcada nas crianças, tanto que alguns anos mais tarde, 

quando uma professora pede a Maryse uma apresentação sobre um escritor de seu país, 

ela não sabe produzi-la, pois está impregnada de leituras de franceses, sobretudo, e 

recorre a seu irmão Sandrino mais uma vez para essa tarefa.  

Um dia, a professora de francês teve uma ideia: 

− Maryse, faça-nos uma apresentação de um livro de seu país. 

(...) 

A literatura das Antilhas não florescia ainda. Patrick 

Chamoiseau dormia sem forma no fundo do ventre de sua mãe e 

eu mesma não tinha jamais ouvido pronunciar o nome de Aimé 

Césaire. De qual autor de meu país poderia falar? 60 (CONDÉ, 

1999, pp.115-116)  

 

            Condé faz uso de histórias e suas memórias de infância para explorar questões 

de sua identidade e papel social. Sua escrita se transforma em uma auto-declaração de 

vontade de mudança social e igualdade. A obra em questão identifica e examina o 

processo de construção de alteridade da autora, em seu esforço persistente de resistir ao 

ciclo de opressão e pressões de gerações para se conformar com os valores patriarcais e 

coloniais – “De criança modelo, eu me tornei contestadora e argumentadora. Como não 

sabia muito bem o que buscava, bastava questionar tudo o que os meus pais 

propunham.” 61 (CONDÉ, 1999, p.17) 

O episódio do primeiro capítulo oferece o tom. A família em Paris; nos cafés, o 

espanto de negros falarem tão bem o francês. Os pais de Maryse nada respondem, mas 

sentem a necessidade de falar cada vez melhor. A pequena Maryse sente que há um 

problema: “E eu, não compreendia a razão de pessoas orgulhosas, contentes de si 

mesmas, notáveis em seu país, rivalizarem com os garçons que as serviam.” 62 

(CONDÉ, 1999, p.14) 

                                                 
60 Un jour, le professeur de français eut une idée: 

-Maryse, faites-nous un exposé sur un livre de votre pays. (…) La littérature des Antilles ne fleurissait pas 

encore. Patrick Chamoiseau dormait informe au fond du ventre de sa maman, et moi-même, je n’avais 

jamais entendu prononcer le nom d’Aimé Césaire. De quel auteur de mon pays pouvais-je parler? 
61 D'enfant modèle, je devins répliqueuse et raisonneuse. Comme je ne savais pas très bien ce que je 

visais, il me suffisait de questionner tout ce que mes parents proposaient. 
62 Et moi, je ne comprenais pas en vertu de quoi ces gens orgueilleux, contents d'eux-mêmes, notables 

dans leur pays, rivalisaient avec les garçons qui les servaient. 
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Impiedosa com sua família, a autora descreve um pai orgulhoso, um sedutor 

envelhecido, e uma mãe severa, insensível aos problemas sociais de sua ilha, insatisfeita 

e frustrada: 

Meu pai antigo sedutor, minha mãe coberta de suntuosas joias 

crioulas, seus oito filhos, minhas irmãs de olhos baixos, 

adornadas como santuários, meus irmãos adolescentes, um deles 

já em seu primeiro ano de faculdade de medicina, e eu pequena 

escandalosamente mimada, o espírito precoce para sua idade.63 

(CONDÉ, 1999, pp. 12-13) 

Sandrino foi inflexível. Segundo ele, minha mãe era uma mulher 

insatisfeita e frustrada. − O que você quer, repetia ele. Ela se 

vendeu a um corpo velho. Aposto que ela não faz amor 

adequadamente há anos. Você foi um acidente.64 (CONDÉ, 

1999, pp. 80-81) 

 

Apresenta uma família que, embora tenha uma origem africana-antilhana, 

pretende ser extremamente tradicional aos moldes da França: “Para eles, a França não 

era de forma alguma a sede do poder colonial. Era realmente a pátria mãe e Paris, a 

Cidade luz, a única a dar brilho à sua existência.”65  (CONDÉ, 1999, p.11) 

A escrita de Condé afirma também a importância das vozes das mulheres como 

ferramentas para romper o silêncio do rebaixamento social e desmontar noções 

hierárquicas de poder. Há uma busca de identidade através da escrita: a personagem-

narradora rememora a sua educação alienante como uma forma de catarse, a fim de, 

descrevendo-a, poder libertar-se de seu peso e de suas sequelas. 

Episódio após episódio, a jovem Maryse torna-se cada vez mais consciente de 

sua realidade, da realidade social de sua ilha e do que significam as escolhas de seus 

pais: a negação de uma origem, uma vida de máscaras brancas em peles negras66. Um 

dia, por exemplo, ela é repreendida por seus pais por ter ousado dizer que uma de suas 

colegas brancas era seu ideal de beleza; ela não compreendia, sentia-se culpada, mas ao 

mesmo tempo a aproximação foi feita sem a intenção de inferiorizar o negro, 

constatando-se apenas a inculcação dos moldes franceses. Trata-se da interiorização de 

                                                 
63 Mon père ancien séducteur au maintien avantageux, ma mère couverte de somptueux bijoux créoles, 

leurs huit enfants, mes soeurs yeux baissés, parées comme des châsses, mes frères adolescents, l'un deux 

déjà à sa première année de médecine, et moi, bambine outrageusement gâtée, l'esprit précoce pour son 

âge. 
64 Sandrino était catégorique. D'après lui, ma mère était une femme insatisfaite et frustrée.− Qu'est-ce que 

tu veux, répétait-il. Elle s'est vendue à un vieux-corps. Je parie qu'elle n'a pas fait correctement l'amour 

depuis des années. Toi, c'était un accident. 
65 Pour eux, la France n’était nullement le siège du pouvoir colonial. C´était véritablement la mère patrie 

et Paris, la Ville lumière qui seule donnait de l’éclat à leur existence. 
66  Referência ao livro de Frantz Fanon: Peau noire, masques blancs (1952 para a primeira edição). 
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um modelo colonial sem autoconsciência, visto que a família adota este modelo através 

de um longo processo de assimilação ocorrido nas ilhas: 

Ela explicou meu crime: como o meu ideal de beleza poderia ser 

uma mulher branca? Não havia pessoas da minha cor que 

mereciam esta distinção? (...) De certa forma, imaginei que a 

minha mãe estava certa. Ao mesmo tempo, eu não era culpada. 

Não tinha admirado Amélie porque ela era branca. Sim, mas a 

sua pele rosada, seus olhos claros e seus cabelos sedosos eram 

partes integrantes deste conjunto que eu tanto admirava. Tudo 

aquilo estava além da minha compreensão.67 (CONDÉ, 1999, 

p.93) 

 

A interiorização dos modelos franceses, aliás, faz-se presente praticamente na 

obra toda. Mais uma vez, no capítulo “The bluest eye” (“O olho mais azul”), Condé faz 

referência a uma carta recebida de Gilbert, um admirador, cujas primeiras linhas diziam: 

“Maryse adorada, para mim, você é a mais bela com teus olhos azuis.” 68 A reação de 

revolta foi clara, ao entregar a resposta, a jovem Condé escreveu: “Gilbert, está tudo 

acabado entre nós.” 69 A voz da narradora adulta apresenta-se, então, para analisar o 

ocorrido, tanto Gilbert quanto a pequena Maryse copiavam de leituras ruins; seus guias 

de correspondência amorosa eram romances franceses baratos. Gilbert não compreendia 

seu erro, provavelmente acreditava ter elogiado a pequena Maryse de olhos castanhos 

escuros, quase pretos ao copiar de algum romance francês o elogio aos olhos azuis. Ele 

tinha lido tantas histórias da França, com belas louras de olhos azuis, heroínas, que ele 

naturalmente pensou que toda mulher bonita necessariamente exibisse essas 

características.  

Acreditei ter lido mal. Olhos azuis? Eu? Corri até o banheiro e 

me olhei no espelho. Não há dúvida possível: os meus olhos 

eram castanhos escuros. Quase pretos. (...) Era como se tivesse 

lido uma carta dirigida a outra pessoa.70 (CONDÉ, 1999, p.65) 

 

 E quanto à resposta oferecida pela jovem Maryse ao admirador: “Gilbert, está 

tudo acabado entre nós”, a autora analisa ainda: 

                                                 
67 Elle exposa mon crime: comment mon idéal de beauté pouvait-il être une femme blanche? N'existait-il 

pas des personnes de ma couleur qui méritaient cette distinction? (...) D'une certaine façon, je devinais 

que ma mère avait raison. En même temps, je n'étais pas coupable. Je n'avais pas admiré Amélie parce 

qu'elle était blanche. Oui, mais sa peau rosée, ses yeux clairs et ses cheveux moussants étaient parties 

intégrantes de cet ensemble que j'admirais tant. Tout cela dépassait mon entendement. 
68 "Maryse adorée, pour moi, tu es la plus belle avec tes yeux bleus." 
69 "Gilbert, tout est fini entre nous." 
70 Je crus avoir mal lu. Yeux bleus? Moi? Je courus jusq'au cabinet de toilette  et me regardai dans la 

glace. Pas de doute possible: mes yeux étaient marron foncé. Presque noirs. (...) C'était comme si j'avais 

lu une lettre adressée à une autre personne. 
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Não me dei conta de que estava cometendo o erro que tinha sido 

fatal para Gilbert: copiei. Copiei leituras ruins. Para se aventurar 

em território desconhecido das cartas de amor, ele tinha 

provavelmente procurado guias. Infelizmente! Nossos guias 

eram romances franceses baratos.71 (CONDÉ, 1999, p.66) 

  

 Um leitor mais atento, farejador, percebe também que a escolha do título para 

esse capítulo em inglês remete ao livro The Bluest Eye (1970), de Toni Morrison, e 

apresenta a dificuldade de existir enquanto jovem mulher negra em meio ao cânone 

branco que se dirige principalmente a um público europeu.  

            A escritora afro-americana Toni Morrison (1931-) é uma das figuras mais 

representativas do romance americano contemporâneo. Sua primeira grande obra de 

sucesso The Bluest Eye (1970) foi a responsável por seu reconhecimento pelo público 

americano, pois esta abriu caminho para outras importantes narrativas. Em 1993, Toni 

Morrison tornou-se a primeira mulher afro-americana a ganhar o prêmio Nobel em 

literatura.  

              O romance The Bluest Eye (O Olho Mais Azul) retrata a realidade da sociedade 

afroamericana do início do século XX no que diz respeito ao preconceito racial – a 

violência social enfrentada por famílias negras e, principalmente, pela mulher negra. A 

narrativa também sugere que o preconceito não parte apenas da comunidade que tem 

pele branca, mas parte também do próprio negro que, por causa dos valores impostos 

por aquela sociedade, repudia sua cor ao crer que ter pele negra é sinônimo de feiúra, 

sujeira e rejeição, ao contrário, ter pele branca e olhos azuis significa beleza, amor, 

socialização e respeito de todos. De certo modo, isso é posto em questão de forma 

inversa por Condé na obra dedicada a Victoire, sua avó materna, que, apesar de branca e 

de olhos azuis, filha de branco, era desprestigiada pela filha negra e instruída, mãe de 

Condé, em razão de sua falta de instrução acadêmica e por ser cozinheira.  

              Na obra de Morrison, são apresentados diversos temas polêmicos, tais como: 

pobreza, relações de gênero, perda da inocência, incesto, abuso sexual, loucura, 

preconceito racial e o mito da cor e da beleza brancas, que é o foco da discussão em “A 

mulher mais bonita do mundo” e “O olho mais azul” (“La plus belle femme du monde” 

e “The bluest eye”), capítulos de Le coeur à rire et à pleurer. Tais capítulos apresentam 

o ideal de beleza imposto pela sociedade − o desejo da menina Maryse de tornar-se uma 

                                                 
71 Je ne me rendis nullement compte que je commettais l'erreur qui avait été fatale à Gilbert: je copiais. Je 

copiais de mauvaises lectures. Pour s'aventurer sur le terrain inconnu de la correspondance amoureuse, il 

avait sans doute cherché des guides. Hélas! Nos guides étaient des romans français de quatre sous. 
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menina branca de olhos azuis e o elogio de Gilbert aos olhos azuis da jovem Maryse 

que na verdade possuía olhos castanhos escuros. 

              The Bluest Eye narra a história de Pecola Breedlove, uma garota negra de onze 

anos de idade que vive em absoluta pobreza e é considerada feia na visão da cultura 

americana hegemônica no início da década 1940, que define a beleza dentro dos padrões 

de artistas cinematográficos consagrados da época como Greta Garbo, Clark Gable, 

Jean Harlow, Ginger Rogers, e da atriz mirim Shirley Temple, que por sua vez é 

também símbolo de admiração da jovem Maryse Condé que, quando triste por ter 

brigado com a amiga Yvelise, afirma: “Eu que adorava cinema, não prestava mais 

nenhuma atenção aos filmes de Shirley Temple.” 72 (CONDÉ, 1999, p.42) 

               O romance tem como cenário a cidade de Lorain, estado de Ohio, está dividido 

em quatro capítulos e é narrado por Cláudia MacTeer (narradora-testemunha), menina 

negra de nove anos de idade. Diferentemente de Pecola, Cláudia pertence a uma família 

ajustada e não se deixa influenciar pelo preconceito racial, apesar dos fatores 

econômicos e psicossociais dominantes.  Morrison mostra como os padrões da beleza 

branca veiculados pela sociedade deformam a vida dos personagens negros e, 

principalmente, a vida das personagens negras, ou seja, como a idealização do branco-

belo é profundamente nociva. Implicitamente, diversas passagens na obra sugerem que 

a cor branca é indiscutivelmente superior à cor negra, as personagens negras tornam-se 

alienadas devido à pressão psico-cultural da sociedade branca, controladora dos 

costumes e padrões estéticos, ficando assim o grupo dominado submisso a tais valores, 

ao mesmo tempo em que se distancia da sua base cultural. 

              A escritora afroamericana traz em seu romance um grito de indignação contra a 

sociedade racista que levanta a bandeira do ideal de beleza feminina como sendo o 

estereótipo da garota/mulher loira e de olhos azuis e Maryse Condé, ao fazer referência 

ao livro de Morrison, certamente, compartilha esse grito e o propaga não apenas nas 

páginas de Le coeur à rire et à pleurer, mas em toda sua obra. Além disso, as autoras 

certamente mostram o perigo que correm aqueles, sejam homens ou mulheres, que 

renegam sua própria “raça”, buscando a autodestruição, na falsa ilusão de quererem ser 

aquilo que jamais poderão ser, ou seja, acabam profundamente frustrados por não 

aceitarem sua natural condição de negros. 

                                                 
72 Moi qui adorais le cinéma, je ne prêtais plus aucune attention aux films de Shirley Temple. 



70 

 

 

Muitos episódios de Le coeur à rire et à pleurer dão indícios de uma tomada de 

consciência que acontece, segundo Condé, verdadeiramente, através de sua leitura de La 

Rue Cases- Nègres, do escritor da Martinica Joseph Zobel, livro que estava em meio à 

desordem da estante do irmão mais velho Sandrino, quando a jovem Maryse buscava, a 

pedido da professora, um livro de seu país para ser apresentado aos colegas de classe: 

Nós estávamos indo ao desespero quando Sandrino se depara 

com um tesouro. La Rue Cases-Nègres de Joseph Zobel. Era a 

Martinica. Mas a Martinica é a ilha irmã da Guadalupe. 

Carreguei La Rue Cases-Nègres e me tranquei com José 

Hassan.73 (CONDÉ, 1999, p.117) 

 

 Ela compartilha os sentimentos de José Hassan, personagem principal de La Rue 

Cases-Nègres, um desses negros que crescem em uma plantação de cana-de-açúcar no 

auge da fome e privações, e, em relação à leitura desse livro, a narradora Condé afirma: 

Para mim, toda essa história era bastante exótica, surrealista. De 

repente, caía sobre meus ombros o peso da escravidão, do 

tráfico de escravos, da opressão colonial, da exploração do 

homem pelo homem, dos preconceitos de cor de que ninguém, a 

não ser, algumas vezes, Sandrino, jamais falou para mim.74 

(CONDÉ, 1999, p.118) 

 Mais uma pista para o leitor sobre as influências literárias de Condé, La Rue 

Cases-Nègres é um romance autobiográfico de Joseph Zobel que se passa na Martinica 

de 1930. A obra foi lançada em 1950 e trata-se, assim como Le coeur à rire et à pleurer, 

de um relato de infância. José Hassan, menino de onze anos, seria o alter-ego infantil de 

Joseph Zobel. Esse livro é sem dúvida um dos textos mais conhecidos do Caribe 

francófono, visto o grande número de edições, traduções, trechos reproduzidos em 

antologias e guias pedagógicos, e, pela acolhida desde sua publicação, esse relato de 

infância soube tocar diversos leitores.75 

 Segundo Suzanne Crosta (1998),  

No fundo, La Rue Cases-Nègres valoriza a transgressão, 

percebida como o meio mais eficaz de romper as correntes da 

dependência econômica, as definições classificatórias, a 

                                                 
73 Nous allions désespérer quand Sandrino tomba sur un trésor. La Rue Cases-Nègres de Joseph Zobel. 

C'était la Martinique. Mais la Martinique est l'île soeur de la Guadeloupe. J'emportai La Rue Cases-

Nègres et m'enfermai avec José Hassan. 
74 Pour  moi, toute cette histoire était parfaitement exotique, surréaliste. D'un seul coup tombait sur mes 

épaules le poids de l'esclavage, de la Traite, de l'oppression coloniale, de l'exploitation de l'homme par 

l'homme, des préjugés de couleur dont personne, à part quelquefois Sandrino, ne me parlait jamais. 
75 O romance La Rue Cases-Nègres foi ainda adaptado por Euzhan Palcy para o cinema francês em 1983 

e recebeu vários prêmios o que favoreceu ainda mais sua divulgação. 



71 

 

 

hierarquia piramidal e suas consequências, enfim as regras de 

uniformização intelectual. 76(CROSTA, 1998, p.64) 

 

 E provavelmente esse tom transgressor atraiu a jovem Maryse e a marcou por 

toda a vida. Apesar de compartilhar as dores de José Hassan e de se emocionar com 

aquela vida de superação, a jovem Maryse percebia o abismo que a separava daquela 

personagem – “Eu não podia de modo algum compreender o universo fatal da 

plantação” 77 (CONDÉ, 1999, p.118). José pertencia à imagem recorrente que o senso 

comum tinha das Antilhas, das plantações de cana, do trabalho escravo, enquanto Condé 

nunca tinha vivenciado essa realidade. Em função disso, ela começa a questionar o que 

seria a identidade: 

No entanto, tive medo de fazer tal confissão. Tive medo de 

revelar o abismo que me separava de José. Aos olhos da 

professora comunista, aos olhos de toda a classe, as verdadeiras 

Antilhas eram as que eu era culpada de não conhecer. Comecei 

por rebelar-me pensando que a identidade é como uma peça de 

roupa que deve ser vestida voluntária ou involuntariamente, 

servindo ou não. Então, cedi à pressão e coloquei o trapo que me 

foi oferecido.78 (CONDÉ, 1999, p.119) 

 Ainda comentando o efeito da leitura do livro de Joseph Zobel, a narradora 

finaliza o capítulo “Caminho da escola” (“Chemin d’école”, mais um intertexto literário 

e revelador79) com a seguinte reflexão: 

Hoje tudo me leva a crer que o que mais tarde chamei um pouco 

pomposamente “meu engajamento político” nasceu a partir 

daquele momento, a minha identificação forçada com o infeliz 

José. A leitura de Joseph Zobel, mais do que discursos teóricos, 

abriu meus olhos. Então percebi que o ambiente ao qual 

pertencia não tinha absolutamente nada a oferecer e comecei a 

implicar com ele. Por causa dele, não tinha sabor nem perfume, 

era um mau decalque dos pequenos Franceses com os quais 

convivia.  

Eu era “pele negra máscara branca”, e é para mim que Frantz 

Fanon iria escrever. 80 (CONDÉ, 1999, p.120). 

                                                 
76 Au fond, La Rue Cases-Nègres valorise la transgression, perçue comme le moyen le plus efficace pour 

rompre les chaînes de la dépendance économique, les définitions classificatoires, la hiérarchie pyramidale 

et ses conséquences, enfin les règles de l'uniformisation intellectuelle – Tradução nossa. 
77 Je ne pouvais en aucune manière appréhender l'univers funeste de la plantation. 
78 Pourtant, j'eus peur de faire pareil aveu. J'eus peur de révéler l'abîme qui me séparait de José. Aux yeux 

de ce professeur communiste, aux yeux de la classe tout entière, les vraies Antilles, c'étaient celles que 

j'étais coupable de ne pas connaître. Je commençai par me révolter en pensant que l'identité est comme un 

vêtement qu'il faut enfiler bon gré, mal gré, qu'il vous siée ou non. Puis, je cédai à la pression et enfilai la 

défroque qui m'était offerte. 
79 Chemin d’école é o título do relato de infância de Patrick Chamoiseau, importante escritor da 

Martinica, mais uma influência literária marcante para Condé. 
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 E ainda, no último capítulo, “Olnel ou a verdadeira vida” (“Olnel ou la vraie 

vie”), Condé retoma a leitura de Zobel, comparando-a a um outro ícone da literatura do 

Caribe, Cahier d’un retour au pays natal, de Aimé Césaire, livro que acabara de receber 

de presente de aniversário da amiga Françoise: “Pelo meu aniversário, ela me ofereceu 

um exemplar do Cahier d’un retour au pays natal. A poesia de Césaire não me 

revolucionou como a prosa transparente de Zobel o havia feito alguns anos antes.”81 

(CONDÉ, 1999, p.148) 

A questão identitária é apenas uma dentre outras tantas que são recorrentes nas 

obras de Condé. A presença da figura materna, marcada pela perda, por exemplo, é uma 

fonte de inspiração para a autora que chega a se perguntar se não tivesse perdido a mãe 

tão cedo que papel ela teria tido em sua vida? Ou se ele seria tão marcante. Parece 

constatar que talvez a perda da mãe tenha sido um ganho como traço de escrita e modo 

de vida. 

O nome dela era Jeanne Quidal. Minha memória mantém a 

imagem de uma bela mulher. Pele de sapoti, sorriso brilhante. 

Alta, escultural. Sempre vestida com bom gosto (...). Minha mãe 

tinha crescido humilhada pelos filhos dos patrões, perto da horta 

das cozinhas das casas burguesas.82 (CONDÉ, 1999, pp.78-79) 

 

Pouco a pouco o véu retirado da vida de sua mãe permitiu compreendê-la 

melhor; filha de uma bastarda, analfabeta, a mãe havia crescido humilhada pelos filhos 

dos patrões, dentro das cozinhas das casas burguesas.  Como era muito inteligente, 

ganhou bolsas nas escolas e tornou-se uma das primeiras professoras negras.    

Os últimos capítulos demonstram uma reconciliação. Maryse, jovem adulta, terá 

em seus braços sua mãe envelhecida, − “Enfiei a mão entre os seios que tinham 

amamentado oito filhos, aqueles agora inúteis, murchos, e passei a noite inteira, ela se 

agarrou a mim, me enrolei ao seu lado, no seu cheiro de idade e de arnica, em seu 

                                                                                                                                               
80 Aujourd'hui, tout me porte à croire que ce que j'ai appelé plus tard un peu pompeusement "mon 

engagement politique" est né de ce moment-là, de mon identification forcée au malheureux José. La 

lecture de Joseph Zobel, plus que des discours théoriques, m'a ouvert les yeux. Alors j'ai compris que le 

milieu auquel j'appartenais n'avait rien de rien à offrir et j'ai commencé de la prendre en grippe. À cause 

de lui, j'étais sans saveur ni parfum, un mauvais décalque des petits Français que je côtoyais. 

 J'étais « peau noire masque blanc », et c'est pour moi que Frantz Fanon allait écrire.     
81 Pour mon anniversaire, elle m'offrit un exemplaire du Cahier d'un retour au pays natal. La poésie de 

Césaire ne me révolutionna pas comme la prose transparente de Zobel l'avait fait quelques années plus 

tôt. 
82 Elle s'appelait Jeanne Quidal. Ma mémoire garde l'image d'une très belle femme. Peau de sapotille, 

sourire étincelant. Haute, statuesque. Toujours habillée avec goût (...) Ma mère avait donc grandi, 

humiliée par les enfants des maîtres, près du potager des cuisines des maisons bourgeoises. 

http://www.babelio.com/auteur/Frantz-Fanon/3286
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calor.” 83 (CONDÉ, 1999, p.136). Em “A mestra e Marguerite” (“La maîtresse et 

Marguerite”), penúltimo capítulo, a jovem narradora, aos dezesseis anos, sozinha, indo 

para Paris, afirma: 

Jamais teria imaginado o quanto minha mãe me faria falta. Eu 

me dava conta de que ela era, como diz o poema de Auden, 

“minha manhã, meu meio-dia, meu sereno, minha quaresma e 

meu inverno”. Longe dela, não tinha mais apetite. Acordava de 

sonos febris esperando encontrar-me apertada contra seu peito. 

Eu lhe escrevia todo dia páginas e páginas, suplicando que 

perdoasse meu mau comportamento dos últimos anos e 

repetindo o quanto eu a amava.84 (CONDÉ, 1999, pp. 137-138) 

 

 Apesar das declarações de amor a essa mãe e da compreensão de sua postura 

rígida, nunca uma verdadeira intimidade poderia ser estabelecida entre essa mãe severa 

e essa filha que entrava em outro mundo: uma mulher ativista, que presidirá o comitê 

pela memória da escravidão e será uma voz de grande importância na literatura 

antilhana. 

 

3.2. O relato de infância 

  

Ao abordar o tema do relato de infância, depara-se de início com um problema 

que perturba os pesquisadores, saber sua definição e sua origem. O que parece intrigar é 

o fato de a “narrativa de infância” como um conceito que designa uma criação literária 

específica, indicando um “gênero” literário, praticado por muitos escritores, foi mal 

conhecido pelos historiadores da literatura e vagamente definido pelos teóricos e a 

crítica, mesmo em nível da literatura francesa, uma vez que as origens teóricas desse 

tipo de narrativa remetem ao souvenirs d’enfance (lembranças da infância), muito 

comum na segunda metade do século XIX. Isso não significa que esse “gênero” não 

existisse. Pelo contrário, a “narrativa de infância” estava presente e é sempre mostrada 

no curso dos séculos como uma produção literária, criação artística, praticada pelos 

autores, sobretudo em Língua Francesa, apresentando modelos e textos diversificados e 

sempre ligada à autobiografia ou ao récit de vie (relato de vida). 

                                                 
83 Je glissai la main entre ses seins qui avaient allaité huit enfants, à present inutiles, flétris, et je passai 

toute la nuit, elle agrippée à moi, moi roulée en boule contre son flanc, dans son odeur d'âge et d'arnica, 

dans sa chaleur. 
84 Je n'aurais jamais imaginé combien ma mère allait me manquer. Je m'apercevais qu'elle était, comme 

dit le poème d'Auden, "mon matin, mon midi, mon serein, mon carême et mon hivernage". Loin d'elle, je 

n'avais plus d'appétit. Je me réveillais de sommeils fiévreux espérant que j'allais me retrouver serrée 

contre sa poitrine. Je lui écrivais chaque jour des pages et des pages, la suppliant de me pardonner ma 

mauvaise conduite des récentes années et lui répétant combien je l'aimais. 
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Segundo Paio (2011),  

a bibliografia disponível (sobretudo em Língua Francesa) 

apresenta modelos e textos diversos, alguns remontando ao 

período clássico e ao período medieval − hagiografias, récits de 

vocation (relatos de vocação), récits généalogiques (relatos 

genealógicos), récits de conception (relatos de concepção), 

récits de naissance (relatos de nascimento). As Vidas dos 

homens ilustres, de Plutarco, algumas narrativas de cavalaria, As 

Confissões, de Santo Agostinho,– e, mais tarde, textos como as 

Confissões, de Rousseau e as Mémoires d’outre-tombe 

(Memórias de além-túmulo), de Chateaubriand, são marcos 

importantes para o início da era da narrativa de infância no 

século XIX. (PAIO, 2011, p.4) 

 

O relato de infância foi de início praticado como autobiografia e fazia parte da 

categoria de romances autobiográficos antes de obter sua autonomia como “gênero” 

literário. As mudanças sociais ocorridas no século XX contribuíram de forma efetiva 

para o desenvolvimento das narrativas de infância, uma vez que foi uma era marcada 

por certa ruptura epistemológica e pelo desenvolvimento das ciências humanas; 

marcada pela presença de modelos ideológicos, ligados à visão ética de uma época e de 

uma sociedade, em que a criança é utilizada como um exemplo (pela valorização do 

mérito) e por uma emancipação que resulta da evolução dos próprios romances de 

formação − colocando a criança no centro da criação, acrescendo-se a isso o 

desenvolvimento de disciplinas como a Psicologia, a Psiquiatria e a Psicanálise que dão 

origem a um vasto campo de experimentações literárias. Assim, o escritor parte em 

busca das suas origens, de suas memórias remotas, certamente fragmentadas e com 

intervenções de um olhar adulto. 

 Mesmo que escassas, as definições apresentadas procuram caracterizar esse 

novo gênero. Denise Escarpit (2003) em um artigo intitulado Le récit d’enfance. 

Enfance et écriture oferece a seguinte definição de relato de infância: 

a narrativa de infância: é um texto escrito – diferente dos récits 

de vie coligidos oralmente antes de serem transcritos – no qual 

um escritor adulto, através de diversos procedimentos literários, 

de narração e de escrita, conta a história de uma criança – ele 

próprio ou uma outra pessoa, ou de uma parte da vida de uma 

criança: trata-se de uma narrativa autobiográfica real – podendo 

mesmo ser uma autobiografia – ou fictícia.85 (ESCARPIT, 2003, 

p.9 – grifos da autora)  

                                                 
85 C'est un texte écrit - à la différence des « récits de vie » qui sont collectés  oralement avant d'être 

transcrits - dans lequel un écrivain adulte, par divers procédés littéraires, de narration ou d'écriture, 
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Jean Salesse (1999), em seu estudo Le récit d’enfance dans les trois premiers 

livres des: Mémoires d’outre-tombe, propõe a seguinte definição: 

É uma narrativa de adulto. É sempre uma reconstituição mais ou 

menos hesitante, mais ou menos sincera, de sensações originais, 

de acontecimentos primeiros, que o adulto, através de uma 

dinâmica feita de amores e de ódios, de sonhos e de lamentos, 

elege entre todos como os elementos fundadores e justificativos 

do seu ser.86 (SALESSE, 1999, p.23) 

 

  Também Philippe Lejeune (1980) sublinha que:  

 

Essa duplicidade da enunciação é particularmente evidente na 

narrativa da infância porque ambas as fontes de emissão estão 

relativamente longe uma da outra: a perspectiva, os juízos de 

valor e as atitudes da criança sobre a qual se fala e do narrador 

adulto são diferentes.87 (LEJEUNE, 1980, p.13) 

 

  Segundo Sédéra (1997), seria preciso esperar a segunda metade do século XX, 

mais precisamente a partir de 1945, para o “gênero” passar por um processo de 

valorização. O relato de infância chega por qualidade e quantidade e se impõe na 

produção literária francesa.  

Textos célebres, os de Simone de Beauvoir: (Les mémoires 

d’une jeune fille rangée), de Jean-Paul Sartre: (Les mots), de 

Roland Barthes: (Roland Barthes par Roland Barthes, 1975), 

Alain Robbe-Grillet: (Le miroir qui revient, 1984), de 

Marguerite Duras: (L’amant) e Nathalie Sarraute: (Enfance, 

1984), marcam o triúnfo do gênero uma vez que tiveram um 

destino comum bem eufórico: - a audiência do autor cresceu e 

um público foi criado. É assim que a consagração do autor e a 

legitimação do gênero (o relato de infância) acontecem 

simultaneamente.88 (SÉDÉRA, 1997, pp. 21-22) 

 

                                                                                                                                               
raconte l'histoire d'un enfant - lui-même ou un autre -, ou une tranche de la vie d'un enfant : il s'agit d'un 

récit biographique réel - qui peut alors être une autobiographie - ou fictif − Tradução nossa. 
86 Un récit d'enfance est un récit d'adulte. Il est toujours reconstitution plus ou moins hésitante, plus ou 

moins sincère, de sensations originelles, d'événements premiers, que l’Adulte, par une dynamique faite 

d'amours et de détestations, de rêves et de regrets, élit entre tous comme elements fondateurs et 

justificateurs de son être.− Tradução nossa. 
87 Cette duplicité de l’énonciation est particulièrement évidente dans le récit d’enfance, parce que les deux 

sources d’émission sont relativement éloignées l’une de l’autre : la perspective, les jugements de valeur et 

les attitudes de l’enfant dont on parle et du narrateur adulte sont différents. .− Tradução nossa. 
88 Des textes célèbres, ceux de Simone de Beauvoire: (Les mémoires d’une jeune fille rangée), de Jean-

Paul Sartre: (Les mots), de Roland Barthes: (Roland Barthes par Roland Barthes, 1975), Alain Robbe-

Grillet (Le miroir qui revient, 1984), de Marguerite Duras: (L’amant) et Nathalie Sarraute (Enfance, 

1984), marquent le triomphe du genre puisqu'ils ont eu un sort commun assez euphorisant :- L'audience 

de l'auteur s'est trouvée brusquement élargie et un public a été créé. C'est ainsi que la consécration de 

l'auteur et la légitimation du genre (Le récit d'enfance) s'accomplissent simultanément.−Tradução nossa.  
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O cordão umbilical que une o relato de infância à autobiografia é justificado pela 

própria definição do termo por Lejeune, observada aqui em capítulo anterior, uma 

narrativa retrospectiva que busca oferecer valor à personalidade de seu narrador-

personagem e o sentido de sua vida, o que seria sem efeito se privado de seu relato de 

infância. Extremamente ligados ao ponto de a presença do relato de infância ser um 

meio que permite identificar uma autobiografia, segundo definição de Lejeune: “Um 

dos meios mais seguros de reconhecer uma autobiografia, é (...) de olhar se o relato de 

infância ocupa um lugar significativo.” (LEJEUNE, 1971, p.19) 

A infância aparece, então, através da memória do adulto, falha e imprecisa, e o 

leitor é convidado a uma recosntrução que ora passa pela voz do adulto, ora pela voz da 

criança, o que lhe oferece a impressão de vivido e de simultaneidade. O desafio do autor 

é de manter a atenção do leitor e trafegar tranquilamente e suscitamente por meio dos 

discursos direto e indireto livre. Aliás, a voz da criança Maryse aparece apenas sete 

vezes em discursos diretos em meio ao discurso indireto livre de Le coeur à rire et à 

pleurer. 

 Segundo Suzanne Crosta (1998, p.163), “o universo da criança não oferece 

apenas a ilusão da realidade, mas também o estranhamento do cotidiano. Oferece, 

portanto um olhar novo sobre o real.”  89 Nessa ótica reveladora da função do olhar da 

criança no relato de infância, o que revelaria o olhar de Condé sobre essa sociedade 

insular à qual pertence? 

O desvelamento para o leitor do caráter de mediação da palavra que não 

reconstrói efetivamente o real – tarefa impossível – mas apenas o encena no palco da 

linguagem é que parece central nas memórias. 

Além disso, os relatos de infância poderiam fornecer algumas 

pistas para entender o jogo das ilusões: ora a realidade é 

encoberta sob a ficção, ora a ficção se erige em realidade.90 

(CROSTA, 1998, p.7) 

 

Somente o olhar do presente pode captar as memórias da infância, que trazem 

sempre um passado fragmentado e distorcido. No trecho abaixo, a narradora Maryse 

assume que transfigura o referencial em objeto literário, procedimento bastante comum 

nas obras de cunho autobiográfico, como esse relato de infância: 

                                                 
89 L’univers de l’enfant ne suscite pas seulement l’illusion de la réalité, mais également l’étrangeté du 

quotidian. Il offre donc un régard nouveau sur le réel. 
90 Par ailleurs, les récits d’enfance pourraient nous offrir quelques pistes pour comprendre le jeu des 

illusions: tantôt la réalité se voile sous la fiction, tantôt la fiction s’érige en réalité. 
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Se não inventava mais histórias, compensava lendo vorazmente 

tudo o que me caía nas mãos. Assim, fixava a ilha, ao largo do 

mar, a algumas amarras da costa. Transfigurava-a em objeto 

literário, interseção do sonho e do desejo. 91 (CONDÉ, 1999, 

p.133) 

 

Como parte de reflexões sobre a natureza e as características do relato de 

infância como um gênero literário, vários autores têm-se centrado sobre a porosidade 

aparente das fronteiras entre ficção e autobiografia. Philippe Lejeune observa que ainda 

é uma fronteira, mesmo que apenas pelo desejo e vontade de chegar a alguma verdade, 

o que ele chama de “pacto autobiográfico” (LEJEUNE, 2005, pp. 27 - 31). Viart e 

Vercier acreditam ser o relato de infância uma autobiografia inacabada: “É que a 

infância é momento afásico da existência, quando o escritor não começou a escrever, 

que as sensações são sem palavras e que as palavras, depois, bem depois, buscam 

restituí-las.” 92 (VIART e VERCIER, 2005, p.55) 

Nessa obra de Condé, semelhante a qualquer história retrospectiva, encontram-se 

vozes, aqui a da criança e a da adulta que se lembra da primeira correndo o risco de ser 

manipulada pela segunda que procura significado para esses eventos passados. É nessa 

perspectiva de encontrar sentido, o caminho incerto de destino individual, que se busca 

acima de tudo entender o surgimento de um olhar particular, infantil, e a eclosão de uma 

personalidade feminina singular em um determinado contexto social e cultural. 

Nesse texto, a infância não aparece como um mundo isolado, protegido ou 

idealizado. Em vez disso, o complexo mundo do adulto entra no mais íntimo da 

pequena Maryse e a faz reagir, forçando-a a se posicionar. Emerge assim uma figura 

infantil e feminina da revolta e da insubordinação. Quer seja pela alienação, que ela 

percebe em seus pais, ou pelas tensões sociais e raciais que a cercam, ou mesmo pelas 

reminiscências da história, ela sempre se questiona, interroga-se, tenta compreender. O 

relato de Condé é, pois, uma tomada de consciência, uma busca de identidade que 

começa na infância e continua na idade adulta. O trecho abaixo ilustra bem tais tensões 

no momento em que os pais da pequena Maryse estabelecem comparações e rivalizam 

com os garçons que os atendem em um café parisiense: 

–   No entanto, somos tão franceses quanto eles, suspirava meu pai. 

                                                 
91 Si je n'inventais plus d'histoires, je compensais en lisant voracement tout ce qui me tombait sous la 

main. Aussi, je fixais l'îlet, largué dans la mer à quelques encablures de la côte. Je le transfigurais en objet 

littéraire, intersection du rêve et du désir. 
92 C'est que l'enfance est ce moment aphasique de l'existence, lorsque l'écrivain n'a pas commencé 

d'écrire, que les sensations sont sans mots et que les mots, après, bien après, cherchent à les restituer. 
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–   Mais franceses, reforçava minha mãe com violência. Ela 

acrescentava à guisa de explicação: Nós somos mais instruídos. 

Nós temos melhores maneiras. Nós lemos mais. Alguns deles 

jamais deixaram Paris enquanto nós conhecemos o Mont Saint-

Michel, a Riviera Francesa e a Costa Basca. 

Havia nessa comparação algo patético que, desde pequena, me 

afligia. É de uma grave injustiça que se queixavam. Sem motivo, 

os papéis se invertiam. Recebedores de gorjetas de colete preto e 

avental branco erguiam-se sobre seus clientes generosos. Eles 

tinham naturalmente essa identidade francesa que, apesar de sua 

boa aparência, era negada, recusada a meus pais.93 (CONDÉ, 

1999, pp.13-14) 

 

Quem aqui fala? Na verdade, a intromissão da crítica do narrador adulto 

modifica o fato narrado vivenciado pela criança, ironicamente menosprezando as 

dissensões políticas. As memórias se elaboram tentando responder à pergunta sobre o 

que seja identidade, sobre o que seja o eu. Embutida, então, à forma narrativa 

memorialística, existe sempre uma concepção do que seja o real e das possibilidades de 

sua expressão pela literatura. O salto empreendido pelo memorialista para a recuperação 

do passado, mediado pela palavra, mistura tempos: do enunciado e da enunciação, da 

matéria narrada e do narrador que necessariamente filtra com sua visão a matéria 

lembrada. Conforme Lejeune (1980), na narrativa autobiográfica clássica, é a voz do 

narrador que domina e organiza o texto: se, por um lado, põe em cena a perspectiva da 

criança, por outro não lhe cede a palavra; na narrativa de infância, torna-se necessário 

abandonar o código da verossimilhança (do natural) autobiográfica e entrar no espaço 

da ficção. Então já não se tratará de recordar, mas antes de fabricar uma voz infantil, 

mais em função dos efeitos que tal voz pode produzir no leitor do que na perspectiva de 

fidelidade a uma enunciação infantil, que, de qualquer modo, nunca existiu sob tal 

forma. 

Assim, o leitor pode perceber as marcas temporais que ajudam a contar essa 

história e a fazem transitar entre o passado e o presente. O pretérito imperfeito do 

indicativo e o presente do indicativo em parágrafos justapostos no capítulo “Lição de 

história” (“Leçon d’histoire”), por exemplo, oferecem ao leitor as marcas temporais de 

                                                 
93 – Pourtant, nous sommes aussi français qu’eux, soupirait mon père.  

– Plus français, renchérissait ma mère avec violence. Elle ajoutait en guise d’explication: Nous sommes 

plus instruits. Nous avons de meilleures manières. Nous lisons davantage. Certains d’entre eux n’ont 

jamais quitté Paris alors que nous connaissons le Mont-Saint-Michel, la Côte d’Azur et la Côte basque. Il 

y avait dans cette échange un pathétique qui, toute petite que j’étais, me navrait. C’est d’une grave 

injustice qu’ils se plaignaient. Sans raison, les rôles s’inversaient. Les ramasseurs de pourboires en gilet 

noir et tablier blanc se hissaient au-dessus de leurs généreux clients. Ils possédaient tout naturellement 

cette identité française qui, malgré leur bonne mine, était niée, refusée à mes parents.  
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que precisa para transitar entre as memórias da infância e as reflexões de Maryse adulta, 

como se pode observar no trecho a seguir em que a narradora fala dos jogos que 

realizava com a menina branca Anne- Marie que, de certa forma, reproduziam a relação 

entre a senhora de escravos e sua escrava na praça da Victoire: 

Nos dias seguintes, retornei à praça da Victoire com os meus 

pais, decidida a recusar-me a jogar com Anne-Marie (...)  

Hoje, pergunto-me se aquele encontro não foi sobrenatural. Já 

que tantos velhos ódios, velhos medos nunca liquidados 

permanecem enterrados na terra de nossos países, pergunto-me 

se Anne-Marie e eu não fomos, no espaço de nossos chamados 

jogos, as reencarnações miniaturas da senhora e do escravo, 

joguete em suas mãos.94 (CONDÉ, 1999, p.51) 

 

Por que, afinal, escrevem-se memórias? De que fundamentalmente falam elas? 

O espaço das memórias é tecido pela tentativa de reconstrução de um eu, de uma 

identidade. A identidade refere-se a um princípio que faz com que algo seja tão próprio 

que sua singularidade o torna diferente. Desse modo, só se consegue delimitar a 

identidade contraposta a uma alteridade, diante de um outro. Tal identidade mostra-se, 

então, no caso das memórias, simultaneamente como sujeito desta construção e como 

objeto apreensível pelo olhar do outro. Se esse outro se configura nas personagens que 

contracenam com o narrador das memórias, ele também se configura diante e na pessoa 

do leitor que, dialogicamente, tece esse outro na decodificação do texto. O outro, por 

sua vez, igualmente se constrói na figura do próprio narrador, Maryse Condé, também 

ela nessa obra uma leitora do passado, que se olha com o distanciamento facultado pela 

instância da enunciação. Escrever é, pois, deslocar a realidade. 

Por que, mais de cinquenta anos mais tarde, a imagem deste 

bolo azul contornado de ouro recheado com uma delícia 

cremosa que eu não pude provar passa e repassa diante dos meus 

olhos, símbolo de tudo o que desejei e não consegui?95 

(CONDÉ, 1999, p.76)   

 

Marc Augé (1998) afirma que, diante da ficção do outro que é objeto de 

investigação e diante de seus relatos e crenças, cabe ao antropólogo tomar consciência 

                                                 
94 Les jours suivants, je retournai sur la Place de la Victoire avec mes parents, bien décidée à refuser de 

jouer avec Anne-Marie (...) 

Aujourd'hui, je me demande si cette rencontre ne fut pas surnaturelle. Puisque tant de vieilles haines, de 

vieilles peurs jamais liquidées demeurent ensevelies dans la terre de nos pays, je me demande si Anne-

Marie et moi, nous n'avons pas été, l'espace de nos prétendus jeux, les réincarnations miniatures d'une 

maîtresse et de son esclave souffre-douleur.  
95 Pourquoi, à plus de cinquante ans de distance, l'image de ce ramequin bleu liséré d'or empli d'un délice 

onctueux auquel je n'ai pas pu goûter passe et repasse devant mes yeux, symbole de tout ce que j'ai désiré 

et n'ai pas obtenu? 
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de que todos vivem na ficção e na narrativa, e essa consciência o impediria de atribuir 

ao outro um tempo mítico essencialmente diferente do seu. Desse modo, dissolve-se a 

hierarquia entre história e mito, em favor da ideia de encontro entre diferentes níveis de 

relatos. Isso se combina com as transformações de comportamento que amplificaram as 

práticas de ficcionalização do real.  

Estamos em uma época onde opera a ficcionalização de tudo 

que produz um permanente sentimento de intranquilidade na 

sociedade, e um grau de incerteza que vela nossa capacidade de 

reconhecimento da realidade. (AUGÉ, 1998, p.11) 

 

  É estimulado, portanto, o comportamento da permanente desconfiança, pois 

pouco se sabe como mensurar o que seria o real e o ficcional. Entre o imaginário social 

e o individual está o escritor, aquele que é capaz de fazer a ponte entre o pensamento da 

coletividade e o sentimento do indivíduo, capaz de, por vezes, revolucionar a linguagem 

e a escrita para dar forma às aspirações e ansiedades do imaginário de sua época. 

Perceber o que é real, o objeto concreto da percepção, é uma experiência que 

traduz os objetos do mundo para o ouvir, ver, cheirar, tocar, sentir, ao utilizar os 

sentidos do próprio corpo diante de um objeto percebido, cria-se uma experiência 

relacional partindo-se de uma contiguidade com a coisa percebida. Mas, ainda assim, 

para estabelecer noções de consciência dessa percepção, no espaço dessa vivência 

íntima, depende-se de um repertório prévio que atribua conceitos para a experiência 

dessa realidade percebida. Assim em trechos como “Eu olhava com toda atenção e tinha 

a intuição de que eu tinha nascido, sem saber, em um canto do paraíso terrestre.” 96 

(CONDÉ, 1999, p.122) o leitor conta com a transmissão de sensações da autora-

narradora numa tentativa de traduzir o mundo percebido por ela. Segundo Viart e 

Vercier,  

(...) o relato de infância tornou-se uma forma específica. Com 

uma ficcionalização inevitável imposta pela narrativização, por 

menos que se queira, pela primeira vez, desses fragmentos de 

memória. Coleções se criam e multiplicam obras a meio 

caminho entre a autobiografia propriamente dita e o livro de 

lembranças. (...) Visto como essencial, esse período de 

formação, de descoberta é quando a personalidade é 

determinada, que as primeiras experiências se acumulam, em 

                                                 
96 Je regardais de tous mes yeux et j'avais l'intuition que j'étais née, sans le savoir, dans un coin du paradis 

terrestre. 
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que se elabora uma visão do mundo.97 (VIART e VERCIER, 

2005, p.53 – grifo dos autores.) 

 

 As linguagens constroem a realidade não apenas como uma concretude 

materializada no ambiente sociocultural, onde atuam os signos, mas também como 

fenômenos psíquicos singulares; a condição desse relacionamento entre o externo e o 

interno configura-se na vida humana como a essência das linguagens. Portanto, seria um 

engano pensar o real e a representação a partir de um centro (na psique) ou da periferia 

(no signo), já que seu princípio é dialeticamente orgânico. 

Sempre se pensou que o centro, por definição única, constituía, 

numa estrutura, exatamente aquilo que, comandando a estrutura, 

escapa à estruturalidade. Eis porque, para um pensamento 

clássico da estrutura, o centro pode ser dito, paradoxalmente, na 

estrutura e fora da estrutura. Está no centro da totalidade e, 

contudo, dado que o centro não lhe pertence, a totalidade tem o 

seu centro noutro lugar. O centro não é o centro. (DERRIDA, 

2002, p. 230). 

 

Uma narrativa que se constrói livremente como um contexto derivado da 

referência sociocultural, ao tomar a forma de uma ficção, pode, paradoxalmente, tratar 

com mais profundidade uma problemática documentada. Mas essa ficcionalidade, ao ser 

tramada como linguagem, deriva de fatos concretos e não pode prescindir de um 

conjunto de referências cuja carga de verossimilhança reconfigure a noção de real. 

Mesmo o absurdo e o nonsense podem estabelecer ligações mais críticas e aprofundadas 

no campo das representações e das narrativas em relação à mais objetiva das operações 

documentais pretensamente construídas a partir de um método científico. 

Segundo Lejeune,  

Mesmo quando se faz autobiografia, o cronista escolhe o tom e 

as lembranças que convêm a seu público, e não tem obrigação 

de fato a nenhuma exatidão (...). 

O vivido infantil nos chega em suas ficções não como um 

reflexo, mas como um eco, a voz infantil se faz ouvir no interior 

de uma voz adulta que continua discretamente, mas eficazmente 

a dirigir o relato. 98(LEJEUNE, 1980, pp.2-5 – grifo do autor.) 

                                                 
97 (...) le récit d'enfance est devenu une forme à part entière. Avec, pour le coup, une inévitable 

fictionnalisation, imposée par la mise en récit, pour peu que l'on y consente, de ces fragments de 

mémoires. (...) Des collections se créent et multiplient des ouvrages à mi-chemin entre l'autobiographie 

proprement dite et le livre de souvenirs. (...) Ressentie comme essentielle, cette période de formation, de 

découverte, est celle où se détermine une personnalité, où s'accumulent les expériences premières, où 

s'élabore une vision du monde. 
98 Même quand il joue à l’autobiographe, le chroniqueur choisit le ton et les souvenirs qui conviennent à 

son public, et n’est tenu en fait à aucune exactitude (…). 
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                 Podem-se elencar certas marcas formais ou alguns traços comuns na narrativa 

de infância. Em Le coeur à rire et à pleurer encontram-se: 1- a criação de uma voz 

infantil e de um espírito infantil, quando Maryse ao falar com sua amiga Yvelise, por 

exemplo, após um desentendimento na escola, oferece-lhe chocolate – “Você quer a 

metade?”99 (CONDÉ, 1999, p.43); e ao falar com Anne-Marie, menina branca da 

mesma idade que conhece na praça da Victoire e com quem brinca de ser sempre a 

castigada − “Eu não quero mais que você me dê socos”100 (CONDÉ, 1999, p.49); “Por 

que se deve dar socos nos negros?”101(CONDÉ, 1999, p.49 e p.50) −; 2- a reconstituição 

do passado, nomeadamente das primeiras recordações da infância: 

Eu era a caçula. Um dos relatos míticos da família dizia respeito 

a meu nascimento. Meu pai tinha sessenta e três anos. Minha 

mãe acabava de festejar seus quarenta e três anos. Quando ela 

não viu mais seu sangue, achou que eram os primeiros sinais da 

menopausa e correu a seu ginecologista, o doutor Mélas que a 

ajudou a dar à luz sete vezes.102 (CONDÉ, 1999, p.12) 

 

 3- a importância dada a acontecimentos mínimos, mas significativos pelas suas 

ressonâncias afetivas: 

Quando, dez vezes por dia, com detalhes e pormenores, minha 

mãe relatava os incidentes bem ordinários que tinham precedido 

meu nascimento, nem eclipse de lua ou de sol, nem a entrada de 

um astro em outro céu, nem terremotos, nem ciclones, eu era 

bem pequena, sentada sobre seus joelhos. Nada me fazia 

compreender porque eu não tinha permanecido em seu ventre.103 

(CONDÉ, 1999, pp.26-27) 

 

 4- o caráter parcelar e lacunar dessas recordações, afastando-se frequentemente 

da linearidade e da causalidade e justapondo, na desordem, os fragmentos 

rememorados; 5- a utilização preferencial da primeira pessoa gramatical; 6- o uso de 

tempos verbais do passado de modo a sublinhar a retrospecção ou do presente histórico 

                                                                                                                                               
Le vécu enfantin nous parvient dans ses fictions non comme un reflet, mais comme un écho, la voix 

enfantine se faisant entendre à l’intérieur d’une voix adulte qui continue discrètement mais efficacement à 

diriger le récit. – Tradução nossa. 
99 - Tu veux la moitié? 
100 - Je ne veux plus que tu me donnes des coups. 
101 - Pourquoi doit-on donner des coups aux nègres?  
102 J'étais la petite dernière. Un des récits mythiques de la famille concernait ma naissance. Mon père 

portait droit ses soixante-trois ans. Ma mère venait de fêter ses quarante-trois ans. Quand elle ne vit plus 

son sang, elle crut aux premiers signes de la ménopause et elle courut trouver son gynécologue, le docteur 

Mélas qui l'avait accouchée sept fois. 
103 Quand, dix fois par jour, par le menu et le détail, ma mère me faisait le récit des incidents bien 

ordinaires qui avaient précédé ma naissance, ni éclipse de lune ou de soleil, ni chevauchements d'astres 

dans le ciel, ni tremblements de terre, ni cyclones, j'étais toute petite, assise contre elle, sur ses genoux. 

Rien ne me faisait comprendre pourquoi je n'étais pas restée à l'intérieur de son ventre. 
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como se a enunciação se tornasse contemporânea da história; 7- o uso do discurso 

indireto livre, que organiza a integração e, eventualmente, a confusão, de duas 

enunciações diferentes. Tais aspectos podem ser observados na citação abaixo em que 

os pais de Maryse, aqui com nove anos, decidem se ela pode ir ao velório da doméstica 

Mabo Julie. O discurso segue com a chegada e fala de seu irmão Sandrino e finaliza 

com a observação de Maryse sobre o bairro e a rua em que morava a defunta: 

Ouvi a minha mãe pedindo a opinião do meu pai. Na minha 

idade, será que poderia participar de um velório? Será que podia 

ver um morto? Eles discutiram sem parar. (...) Nós íamos sair 

quando Sandrino me disse no ouvido, brincalhão como sempre: 

− Atenção! Se você não se comportar como uma adulta, ela vai 

vir puxar os seus pés.   

Mabo Julie morava não muito longe, no bairro do Carénage, um 

bairro que eu não conhecia. Um antigo bairro de pescadores, 

apertado em torno da usina Darboussier que ainda estava em 

atividade. Apesar da hora tardia, a rua ladeada de casas baixas 

cheias de gente. Crianças corriam para todos os lados.104 

(CONDÉ, 1999, p.56) 

 

  8- uma maior fidelidade às impressões do que à busca da verdade ou da 

exatidão, ainda que certas cenas restituam a sua intensidade brutal; 9- e a necessidade de 

um “pacto de leitura” entre a autora e o leitor, como se pode observar no trecho abaixo 

em que se subtende a presença do leitor quando a narradora afirma “eu já disse”, 

entendido pelo leitor como uma referência a ele, numa espécie de “eu já disse a você, 

leitor”:  

Na minha pouca idade, minha vida me pesava. Ela era muito 

bem regulada. Sem frescura nem fantasia. Eu já disse, nós não 

tínhamos parentes ou aliados. Nós não recebíamos ninguém. (...) 

Eu só estava bem quando inventava universos à minha 

fantasia.105 (CONDÉ, 1999, p.70) 

 

Porém, o problema da identidade e a possibilidade de ambiguidades colocam-se 

necessariamente nesse tipo de texto: afinal, o “eu” utilizado na enunciação designa em 

                                                 
104 J'entendis ma mère demander son avis à mon père. À mon âge, est-ce que je pouvais assister à une 

veillée? Est-ce que je pouvais voir un mort? Ils discutèrent interminablement (...). Nous allions sortir 

quand Sandrino me glissa à l'oreille, facétieux à son habitude: 

- Attention! Si tu ne te tiens pas comme une grande, elle va venir tirer tes pieds. 

Mabo Julie habitait non loin dans le quartier du Carénage, un quartier que je ne connaissais pas. Un vieux 

quartier des pêcheurs, serré autour de l'usine Darboussier qui était encore en activité. Malgré l'heure 

tardive, la rue bordée de maisons basses grouillait de monde. Des enfants couraient dans tous les sens. 
105 À mon jeune âge, ma vie me pesait. Elle était trop bien réglée. Sans fioritures ni fantasie. Je l'ai déjà 

dit, nous n'avions ni parents ni alliés. Nous ne recevions personne. (...) Je n'étais bien que lorsque 

j'inventais des univers à ma fantaisie. 
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simultâneo o narrador adulto e a criança, tornando-se difícil destrinçar quem fala – às 

vezes, o narrador adulto, onisciente, aproxima-se a tal ponto da sua personagem que se 

fica com a impressão de que habita na consciência da criança, na sua memória e no seu 

espírito; outras vezes, dá-se um afastamento entre o narrador adulto e a criança evocada, 

já que é de outro eu que trata a narrativa de infância, um eu que já não existe e que 

mantém com o mundo relações diferentes das do narrador adulto; por vezes, o narrador 

adulto mistura traços característicos do discurso infantil com informações e conotações 

que só fazem sentido no quadro de uma comunicação entre narrador adulto e leitor. 

A casa de meus pais estava mergulhada nas trevas. De cima a 

baixo, ela estava hermeticamente fechada. Grandes portas, 

fechadas com duas voltas. Uma vizinha, Sra. Linsseuil, 

fofoqueira, nos informou de sua varanda que meus pais tinham 

ido visitar a nossa casa de férias em Sarcelles. Quando eles 

devem voltar? Ela não sabia nada. Ao ouvir isso, soltei um grito 

tão terrível que outros vizinhos saíram para as varandas, 

reconheceram-me, comentaram que eu já estava grande para 

fazer tal cena. É verdade que com a educação que recebia! Meus 

pais preparavam um futuro brilhante me educando dessa 

forma.106 (CONDÉ, 1999, p.74) 

 

A narrativa de infância é certamente lacunar, incompleta, fragmentária e, 

segundo Paio (2011),  

pode mesmo representar uma traição à infância e à própria 

criança: para se recordar, o escritor tem de deixar de ser criança, 

sendo necessária certa distância, certo lapso de tempo entre o 

passado, as recordações do passado da criança e o presente do 

adulto. Ninguém consegue, afinal, reproduzir uma experiência 

inteiramente como ela se produziu e as palavras apenas 

transcrevem impressões do passado, procurando atingir um 

efeito do real, reconstruindo poética ou realisticamente a 

infância e recorrendo à imaginação para preencher as lacunas da 

memória. (PAIO, 2011, pp. 6-7) 

 

Para Bruno Blanckeman, citado por Paio: 

Qualquer narrativa é levada a trair a sua criança, nos dois 

sentidos do verbo, revelá-la e falsificá-la, a partir de um fundo 

de impressões elementares (...). Quanto maior é o sentimento de 

afastamento entre o adulto que escreve e a criança que o inspira, 

                                                 
106 La maison de mes parents était plongée dans l'obscurité. De haut en bas, elle était hermétiquement 

close. Grosses portes tirées, bouclées à double tour. Une voisine, Mme Linsseuil, toujours makrel, nous 

informa de son balcon que mes parents s'étaient rendus dans notre maison de changement d'air à 

Sarcelles. Quand devaient-ils rentrer? Elle n'en savait rien. En entendant cela, je poussai un hurlement si 

terrible que d'autres voisins sortirent sur les balcons, me reconnurent, commentèrent que j'étais bien 

grande pour faire une scène pareille. Il est vrai qu'avec l'éducation que je recevais! Mes parents se 

péparaient un bel avenir en m'élevant ainsi. 
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mais intensa é a tensão de reapropriação subjetiva que funda a 

narrativa.107 (BLANCKEMAN, 2003, p. 273 apud PAIO, 2011, 

p.7) 

  

  Para Lejeune, “a experiência vivida da criança não apareceria mais como um 

conteúdo do enunciado, mas como um efeito de enunciação.” 108 (LEJEUNE, 1980, p.5) 

e a narrativa de infância é, por tudo isso, resultado de uma elaboração posterior, em que 

o leitor é convidado a participar dessa construção caleidoscópica. Como se viu, a 

narrativa de infância é uma tipologia particular da narrativa autobiográfica, mas não se 

propõe recuperar ingenuamente uma infância perdida no tempo, mas revivificar uma 

etapa indispensável no extenso e complexo quadro da história de uma vida. 

A justificativa para o fato de algumas lembranças da infância terem sobrevivido 

ao esquecimento encontra-se nas análises de Freud (1997), num texto sobre o que 

designa como lembranças encobridoras e põe a tônica não tanto nas recordações de 

fatos considerados importantes e marcantes, mas, sobretudo, nas coisas aparentemente 

indiferentes, como impressões corriqueiras, mas sob as quais se esconde normalmente 

um inesperado significado. 

Constata-se que é totalmente inútil questionarmo-nos se temos 

recordações provenientes da nossa infância ou se se trata antes 

de recordações sobre a nossa infância. As nossas recordações de 

infância mostram-nos os primeiros anos da nossa vida, não 

como foram, mas como se revelaram em épocas ulteriores de 

evocação. (FREUD, 1997, p.354) 

 

Em Le coeur à rire et à pleurer, olha-se para a infância com o filtro do coletivo, 

imprimindo-se a tal visão aspectos da construção cultural da ideia de infância, já que, no 

momento da enunciação, é a adulta Maryse que busca as lembranças de uma época 

distante.  

A infância é (re) criada nos discursos literários, mas também as 

fases de transição da criança para o universo adulto, e a própria 

família, presença frequente nesses textos, aparecem sob a dupla 

dimensão de uma memória partilhada pelo grupo familiar e de 

uma memória afetiva interiorizada por cada membro do grupo. 

(PAIO, 2011, pp.11-12) 

 

 

                                                 
107 Tout récit est amené à trahir son enfant, dans les deux sens du terme, la révéler et la falsifier, à partir 

d'un fond d'impressions élémentaires (...). Plus le sens de la séparation entre l'adulte qu’écrit et l'enfant  

qu’ inspire, plus intense la tension de réappropriation subjective qui fonde la narrative – Tradução nossa. 
108 Le vécu de l’enfant n’apparaîtrait plus comme un contenu d’énoncé, mais comme un effet 

d’énonciation. – Tradução nossa. 
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 Segundo Halbwachs: 

Qualquer recordação, por muito pessoal que seja, mesmo as de 

acontecimentos de que fomos as únicas testemunhas, mesmo as 

de pensamentos e de sentimentos não expressos, relaciona-se 

com todo um conjunto de noções que muitos, para além de nós, 

possuem, com pessoas, grupos, lugares, datas, palavras e formas 

de linguagem, com raciocínios e ideias, isto é, com toda uma 

vida material e moral das sociedades das quais fazemos ou 

fizemos parte. (...) Nossas lembranças permanecem coletivas e 

nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em 

que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente 

nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós.  

(HALBWACHS, 2006, pp.29-30) 

 

  Nessa obra de Condé, percebe-se que é a criança Maryse que vê, mas é a 

narradora Condé adulta que conta a história, descreve os ambientes e as personagens, já 

que à primeira se atribui o olhar e à segunda a palavra. O sujeito da ação − a criança − 

está, de algum modo, submetido à regência do adulto que sabe mais do que ela.  

Tratando-se de um texto com caráter autobiográfico e, normalmente, enunciado na 1ª. 

pessoa do singular, na abordagem da narrativa de infância importa, sobretudo, 

considerar a existência de uma focalização homodiegética − o narrador responsável pela 

focalização é agente, comparsa ou protagonista − e, neste último caso, surge a 

focalização autodiegética que pode cavar, entre o eu narrador e o eu narrado, uma 

distância temporal mais ou menos longa que determina uma distância de outro teor: 

ideológica, psicológica, ética, afetiva. Halbwachs atenta para o fato de que 

Ao crescer, especialmente quando se torna adulta, a criança 

participa de modo mais distinto e mais refletido em relação à 

vida e ao pensamento desses grupos de que fazia parte, no início 

quase sem perceber. Como isso não modificaria a ideia que ela 

tem de seu passado? Como as novas noções que ela adquire, 

noções sobre fatos, reflexões, ideias, não reagiriam sobre as suas 

lembranças? Já repetimos muitas vezes: em medida muito 

grande, a lembrança é uma reconstrução do passado com a ajuda 

de dados tomados de empréstimo ao presente e preparados por 

outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a 

imagem de outrora já saiu bastante alterada. Claro, se pela 

memória somos remetidos ao contato direto com alguma de 

nossas antigas impressões, por definição a lembrança se 

distinguiria dessas ideias mais ou menos precisas que a nossa 

reflexão, auxiliada por narrativas, testemunhos e confidências 

dos outros, nos permite fazer de como teria sido o nosso 

passado. Não obstante, ainda que seja possível evocar de 

maneira tão direta algumas lembranças, é impossível distinguir 

os casos em que assim procedemos e aqueles em que 



87 

 

 

imaginamos o que teria acontecido. (HALBWACHS, 2006, 

p.91) 

 

Assim, são perceptíveis duas vozes, dois olhares distintos sobre o passado, na 

complexa estrutura de uma narrativa de infância – a percepção lacunar de uma criança, 

protagonista dos eventos, com os seus afetos e valores específicos, e a percepção 

analítica de um adulto, disposto a rememorar e a refletir sobre as suas experiências. 

Nessa obra de Condé, a narradora adulta, normalmente onisciente, que pensa o passado 

a partir da experiência e da perspectiva presentes, forma uma teia narrativa mais ou 

menos intrincada, rica em sugestões e na qual o leitor é convidado a identificar-se com o 

olhar da criança, beneficiando, porém, de um saber mais completo − o da própria 

narradora adulta. 

A narrativa de infância alimenta-se da(s) memória(s) de um narrador adulto que 

evoca, recorda, recupera e reconstrói com imagens e ideias de um tempo presente 

algumas experiências do seu passado infantil; a lembrança surge como algo 

“trabalhado” por um conjunto de representações que integram a consciência atual do 

adulto e, por muito nítida que qualquer recordação se configure aos olhos do leitor, ela 

nunca é a vivência que se experimentou na infância porque quem rememora cresceu e 

amadureceu e as suas percepções, ideias e juízos de valor também se alteraram. 

 Nesse tipo de texto, a infância e a fase de transição da idade infantil para o 

universo adulto são (re) criações, mais ou menos subjetivas, labirínticas e até 

obsessivas, de informações, de experiências, de emoções, de sentimentos, de imagens e 

de associações ditados por uma memória afetiva que é necessariamente seletiva, parcial 

e imprevisível. Uma percepção pode desencadear uma evocação, uma imagem 

rememorada pode também ser causa de outra rememoração e, no meio de um complexo 

refúgio de imagens e de ideias, a memória procede a um exercício mnemônico de onde 

ressalta uma espécie de miragem retrospectiva e reflexiva do passado − em Le coeur à 

rire et à pleurer, Maryse adulta afirma:  

(...) vivi minha infância na angústia. Eu teria dado tudo para ser 

filha de pessoas comuns, anônimas. Tinha a impressão de que os 

membros de minha família estavam ameaçados, expostos à 

cratera de um vulcão cuja lava em fogo poderia consumi-los a 

qualquer momento.109 (CONDÉ, 1999, p.47)  

 

                                                 
109 (...) j'ai vécu mon enfance dans l'angoisse. J'aurais tout donné pour être la fille de gens ordinaires, 

anonymes. J'avais l'impression que les membres de ma famille étaient menacés, exposés au cratère d'un 

volcan dont la lave en feu risquait à tout instant de les consumer. 
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 Mesmo do modo lacunar em que é exposto, ora de forma pormenorizada ora de 

modo geral, o processo de desenvolvimento físico, moral, psicológico, estético, social 

ou político de uma personagem, geralmente desde a sua infância ou adolescência até um 

estado de maior maturidade, faz coincidir tal obra de Condé com as características de 

um romance de formação.110 Percebe-se também tal analogia quando se observam, 

respectivamente, trechos em que a autora refere-se a sua formação de escritora em 

especial aos dez anos de idade quando criava personagens e aventuras extraordinárias 

ou quando produziu uma composição pelo aniversário de sua mãe ou, aos dezessete 

anos, já em Paris, escrevendo para jornais em função de sua participação no círculo Luis 

Carlos Prestes: 

Eu tinha criado verdadeiras novelas cujos personagens 

retornavam regularmente, sempre às voltas com aventuras 

extraordinárias. Afirmava, por exemplo, que encontrava todo dia 

um homem e uma mulher, senhor e senhora Diabo e Diaba. 

Vestidos de preto, levavam na mão uma “lanterna das magias 

com duas castanhas de caju” e, a face iluminada pelas suas 

velas, eles me contavam detalhes de suas sete vidas. (...) Minha 

mitomania preocupava muito minha mãe. 111 (CONDÉ, 1999, 

pp.69-70) 

Aos dez anos então, reconfortada pelas minhas boas notas em 

francês, pedi para oferecer um texto de minha composição pelo 

aniversário de minha mãe. Aceitaram, já que concordavam com 

tudo. Não pedi ajuda de ninguém. (...) Não tinha uma ideia 

precisa do que queria escrever. (...) Após longas reflexões, optei 

por um poema em versos livres que parecia também uma peça 

de teatro. Havia apenas uma única personagem. Por suas 

metamorfoses, essa única personagem exprimiria as diferentes 

facetas da personalidade de minha mãe. 112 (CONDÉ, 1999, 

p.82) 

O círculo Luis Carlos Prestes prosperou. Fui convidada para 

falar, escrever em jornais. Ganhei um prêmio por uma novela 

                                                 
110 O termo alemão para designar o romance de formação é Bildungsroman. Sua característica principal é 

apresentar uma personagem principal da infância à maturidade, em busca de crescimento espiritual, 

político, social, psicológico, físico ou moral. A primeira obra considerada “de formação” é Os Anos de 

Aprendizado de Wilhelm Meister (Wilhelm Meisters Lehrjahre), do escritor alemão Johann Wolfgang 

Von Goethe. 
111 J'avais créé de véritables feuilletons dont les personnages revenaient régulièrement, toujours aux prises 

avec des aventures extraordinaires. Je soutenais, par exemple, que je rencontrais chaque jour un homme et 

une femme, M. Guiab et Mme Guiablesse. Tout de noir vêtus, ils tenaient à la main une "lanterne des 

magies pour deux noix" et, le front éclairé par leurs bougies, ils me racontaient les détails de leurs sept 

vies. (...) Ma mythomanie inquiétait beaucoup ma mère. 
112 À dix ans donc, confortée par mes bonnes notes en français, je demandais d'offrir un texte de ma 

composition lors de l'anniversaire de ma mère. On accepta puisqu'on me passait tout. Je ne sollicitait 

l'aide de personne. (...) Je n'avais pas une idée précise de ce que je voulais écrire.(...) Après de longues 

réflexions, j'optai pour un poème en vers libres qui ressemblerait aussi à une pièce de théâtre. Il n'y aurait 

qu'un seul personnage. Par ses métamorphoses, ce personnage unique exprimerait les différentes facettes 

du caractère de ma mère. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tico
http://www.infoescola.com/biografias/goethe/
http://www.infoescola.com/biografias/goethe/


89 

 

 

publicada na revista dos estudantes antilhanos católicos.113 

(CONDÉ, 1999, p.152) 

 

Para além das memórias aparentemente banais do dia-a-dia – “Na catedral Saint-

Pierre-et-Saint-Paul, nosso banco era o de número 32 da ala central.” 114 (CONDÉ, 

1999, p.87), são igualmente destacadas memórias pontuais de gestos raros e 

espontâneos de afeto, por exemplo, quando tentava beijar sua mãe, que raramente 

demonstrava ou expressava carinho: “Me larga, você está me sufocando, protestava ela 

quando eu a comia de beijos” 115 (CONDÉ, 1999, p.72) ou quando estava com a 

doméstica Mabo Julie, que, ao contrário de sua mãe, expressava e demonstrava toda sua 

afeição pela pequena Maryse: “Eu a devorava de beijos. Rolava sobre seus joelhos. Ela 

me dava pleno acesso a seu coração e a seu corpo.” 116 (CONDÉ, 1999, p.56). Nessa 

partilha de recordações com o leitor, algumas das memórias são agradáveis e saudosas, 

como a lembrança de Sandrino, seu irmão – “Sandrino era para mim como o sol no céu. 

Bom irmão, ele me tratava com uma afeição protetora.” 117 (CONDÉ, 1999, p.14) −, ou 

de Mabo Julie: “Eu a adorava igual a minha própria mãe que sentia ciúmes, eu sei.” 118 

(CONDÉ, 1999, p.55) 

 Contudo, as memórias mais frequentes são as que pesam na consciência da 

protagonista, aquelas que a corroem interiormente, deixando claro também, nas 

entrelinhas dos escritos autobiográficos de Condé, seu lado ensaístico, quando faz 

comentários de caráter sociológico, antropológico, moral, observados, por exemplo, em 

trechos que revelam o inconformismo sentido pelas atitudes e discursos dos pais 

“alienados” que rivalizavam com os garçons de um café em Paris: “Havia nessa troca 

algo patético que, mesmo muito pequena, me envergonhava.” 119 (CONDÉ, 1999, p.13) 

ou a rigidez da mãe com suas críticas severas: 

Ela estava sempre criticando. Achava que eu era muito alta para 

minha idade, passava todas as crianças da minha classe, muito 

magra, dava dó com minha pele sobre os ossos, meus pés eram 

                                                 
113 Le cercle Luis Carlos Prestes prospéra. Je fus sollicitée pour parler, écrire dans des journaux. Je 

remportai un prix pour une nouvelle publiée dans la revue des étudiants antillais catholiques. 
114 À la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, notre banc portait le numéro 32 de l'allée centrale. 
115 − Laisse-moi tranquille, tu m'étouffes, protestait-elle quand je la mangeais de baisers. 
116 Je la dévorais de baisers. Je me roulais sur ses genoux. Elle me donnait entièrement accès à son coeur 

et à son corps. 
117 Sandrino me faisait l'effet du soleil dans le ciel. Bon frère, il me traitait avec une affection protectrice. 
118 Moi, je l'adorais à l'égal de ma propre mère qui en était jalouse, je le sais. 
119 Il y avait dans cet échange un pathétique qui, toute petite que j'étais, me navrait. 
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muito grandes, minha bunda muito batida, minhas pernas 

curvas.120 (CONDÉ, 1999, p.55) 

 

  Ou o racismo entranhado na sociedade em que vivia:  

À medida que crescia, não podia deixar de observar como eram 

raras as figuras negras ou simplesmente coloridas na nave 

central da catedral sob a abóbada (...). Brancos por todos os 

lados. Brancos no banco diante de nós, no banco atrás de nós. 

Saídos dos quatro cantos de La Pointe. Homens, mulheres, 

crianças. Idosos, jovens, bebês de colo. Não se via tanto quanto 

na grande missa. Parecia que a catedral era o bem deles. Que o 

Bom Deus era seu parente próximo. 121 (CONDÉ, 1999, p.90) 

 

  Ou ainda sua obsessão pela verdade que a fez brigar com sua melhor amiga 

Yvelise ao descrevê-la em uma redação ou, aos dez anos, quando faz uma composição 

pelo aniversário de sua mãe e esta parece triste, chorosa após lê-la; a narradora então 

afirma: “Não se pode falar a verdade. Nunca. Nunca. Para aqueles que amamos. É 

preciso pintá-los com as mais brilhantes cores. Dar-lhes razão para se admirar. Fazê-los 

crer que eles são o que não são.” 122 (CONDÉ, 1999, p.85) 

Em Le coeur à rire et à pleurer, a memória afetiva da narradora adulta funciona 

efetivamente como fio condutor da narrativa; presente na referência sistemática a 

imagens diversas, na evocação constante de impressões sensoriais, sobretudo de 

sensações gustativas, táteis e visuais – “Eu adorava creme de chocolate.”123 (CONDÉ, 

1999, p.75); “Ano após ano, vimos Séraphin crescer, como ele nos viu 

crescer.”124(CONDÉ, 1999, p.104) −, a memória surge também associada a sentimentos 

fortes e distintos, marcantes no processo de crescimento da protagonista − “No verso da 

foto, estavam inscritas as palavras mágicas: “Eu te amo”.” 125 (CONDÉ, 1999, p.64); 

“Que Yvelise fosse uma má aluna não afetava em nada nossas relações. Isso só fazia 

crescer meu instinto protetor. Eu era seu cavaleiro Bayard. Aquelas que queriam zombar 

                                                 
120 Elle était toujours à critiquer. À me trouver trop haute pour mon âge, je dépassais tous les enfants de 

ma classe, trop maigre, je faisais pitié avec ma peau sur les os, mes pieds étaient trop grands, mes fesses 

trop plates, mes jambes jattelées. 
121 Au fur et à mesure que je grandissais, je ne pouvais m'empêcher de remarquer combien elles étaient 

rares, les figures noires ou simplement colorées dans la nef centrale de la cathédrale sous la carène 

renversée de la voûte. (...) Des blancs-pays tout partout. Des blancs-pays dans le banc devant nous, dans 

le banc derrière nous. Sortis des quatre coins de La Pointe. Des hommes, des femmes, des enfants. Des 

vieux, des jeunes, des bébés dans les bras.On n'en voyait jamais autant qu'à la grand-messe.À croire que 

la cathédrale était leur bien. Que le Bon Dieu était leur proche parent. 
122 Il ne faut pas dire la vérité. Jamais. Jamais. À ceux qu'on aime. Il faut les peindre sous les plus 

brillantes couleurs. Leur donner à s'admirer. Leur faire croire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. 
123 J'adorais la crème au chocolat. 
124 Année après année, nous vîmes Séraphin grandir, comme il nous vit grandir. 
125 Au verso de la photo, étaient inscrits les mots magiques:"Je t'aime." 
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dela deviam primeiro se haver comigo.” 126 (CONDÉ, 1999, p.40). A memória afetiva 

manifesta-se igualmente em situações corriqueiras, em associações aparentemente 

casuais:  

Na verdade, tudo que fazia era arrastar o meu corpo quatro 

vezes por dia de casa para a escola Michelet e, no sereno, 

sentava-me em um banco na praça da Victoire ao lado de 

Yvelise, comendo saquinhos de pistaches torrados. Afora isso, 

passava a maior parte do tempo no meu quarto, as persianas 

abaixadas, enrolada nos lençóis, às vezes lendo, principalmente 

sonhando acordada. Terminando as histórias inverossímeis com 

as quais enchia a cabeça daqueles que tinham a paciência de me 

ouvir.127 (CONDÉ, 1999, p.69) 

 

Num texto com características autobiográficas (como é o caso da narrativa de 

infância), o esforço do autor é ainda maior já que, pretendendo transmitir a impressão de 

vivido e procurando envolver o leitor na ilusão de participar na(s) história(s) do 

narrador-protagonista, se lhe exige que torne inteligível para os outros uma experiência 

normalmente “fragmentada” e sujeita às oscilações de uma memória afetiva, como 

ocorre em Le coeur à rire et à pleurer.  

Além disso, o texto autobiográfico é “contagioso”: podendo desencadear reações 

distintas junto do leitor (adesão/rejeição, identificação/distanciamento), este 

dificilmente lê um texto autobiográfico sem se colocar a si próprio em causa, sem que a 

memória dos outros ponha a sua própria memória em ação e sem que, a par de uma 

particular competência narrativa e de uma cooperação ativa, se crie, entre autor e leitor, 

uma plataforma de entendimento ou um “pacto” (explícito ou tácito) entre duas 

estratégias discursivas − ao desejo de escrever, de ser lido e de ser reconhecido, 

manifestado pelo autor, cola-se a intenção do leitor de responder ao desafio proposto, de 

preencher os espaços deixados em branco, de vencer eventuais resistências e de se 

deixar (voluntariamente) seduzir pela ilusão de restabelecimento de vivências de uma 

criança. 

Nesse sentido, importa destacar algumas estratégias da autora que se revestem 

de particular importância neste “pacto”: os mecanismos de identificação com a 

                                                 
126 Qu' Yvelise soit mauvaise élève n'affectait en rien nos relations. Cela ne faisait qu'éveiller mon instinct 

protecteur. J'étais son chevalier Bayard. Celles qui voulaient se moquer d'elle devaient d'abord en 

découdre avec moi. 
127 À vrai dire, je ne faisai guère que traîner mon corps quatre fois par jour de la maison au lycée Michelet 

et, au serein, m'asseoir sur un banc de la place de la Victoire à côté d'Yvelise à manger cornet sur cornet 

de pistaches grillées. En dehors cela, je passais le plus clair du temps dans ma chambre, persiennes 

baissées, entortillée dans mes draps, des fois à lire, plus souvent à rêvasser. À mettre au point les histoires 

invraisemblables avec lesquelles je remplissais la tête de ceux qui avaient la patience de m'écouter. 
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protagonista da história narrada, com vista a desencadear reações concretas no leitor, 

numa larga escala que pode incluir atitudes como o espanto ou o choque, a compaixão 

ou a simpatia, o choro ou o riso, o distanciamento ou a identificação; a atuação de uma 

narradora adulta que mistura traços da linguagem infantil com outros que não lhe 

pertencem; o uso de um vocabulário com conotações irônicas ou humorísticas, apenas 

acessíveis a leitores competentes, ou o recurso a marcas estilísticas ou construções 

sintáticas que se encaixam num registro literário e não tanto num discurso que se 

pretende oralizante e próximo da linguagem infantil; a transmissão de certas 

informações e/ou sugestões e a manifestação de algumas intrusões que só fazem sentido 

no quadro de uma comunicação entre narrador adulto e leitor adulto, como se pode 

observar no trecho abaixo em que a narradora adulta comenta a previsão de sua 

esterilidade feita pelos médicos após a retirada de um tumor no ovário aos 17 anos: 

(...) eu fui operada de um tumor no ovário. Os médicos 

consternados me informaram que quase morri e que minhas 

chances de ser mãe estavam bem diminuídas. Eu que colocaria 

no mundo quatro filhos, chorava lágrimas ardentes sobre minha 

futura esterilidade.128 (CONDÉ, 1999, pp. 150-151) 

 

Recordar, escrever e ler a infância implica necessariamente a evocação de uma 

ausência recuperada pelo poder das palavras através da memória ou da imaginação 

transfiguradoras. Segundo Viart e Vercier, “a infância é finalmente tão solicitada, 

apenas porque é, com a morte, o inacessível horizonte da escrita autobiográfica.” 129 

(VIART e VERCIER, 2005, p.55) Nesse sentido, Le coeur à rire et à pleurer, sendo 

uma narrativa de infância, materializa uma narrativa de uma autora que representa um 

desafio face ao esquecimento e às traições da memória, uma possibilidade face às 

dificuldades enfrentadas na busca do autoconhecimento e uma confirmação das 

capacidades da linguagem para recuperar e recriar vivências e mundos possíveis; 

constitui, afinal, um contributo literário para a busca de respostas em torno das questões 

incontáveis sobre a vida e como recompô-la pelo viés autobiográfico. 

  

 

 

                                                 
128 (...) je fus opérée pour une tumeur à l’ovaire. Les docteurs consternés m’informèrent que j’avais failli 

y passer et que mes chances d’être mère étaient fortement diminuées. Moi qui mettrais au monde quatre 

enfants, je pleurai à chaudes larmes sur ma future stérilité. 
129 L'enfance n'est finalement si sollicitée que parce qu'elle est, avec la mort, l'inaccessible horizon de 

l'écriture autobiographique. 
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4. Os sabores da palavra literária 

4.1. Victoire, les saveurs et les mots : entre ficção e realidade, o 

doce-amargo da escrita  

 

Victoire, les saveurs et les mots é um texto híbrido, ao mesmo tempo romance e 

biografia imaginária da avó materna de Maryse Condé. A autora jamais conheceu essa 

avó, Victoire Élodie Quidal, falecida em 1915, portanto vinte e dois anos antes de seu 

nascimento. Muito intrigada ao ver uma foto dessa avó, que em nada se parecia com a 

família negra – Victoire era branca e de olhos claros –, Maryse Condé decide saber 

mais. Interessante ressaltar que não é a primeira vez que a avó serve de fonte literária. 

Em Le coeur à rire et à pleurer, por duas vezes, a autora-narradora faz referência a 

Élodie – “Ela era filha de uma bastarda analfabeta que tinha deixado La Treille para 

trabalhar em La Pointe. Vovó Élodie.”130 (CONDÉ ,1999, p.79) “Assim, Élodie, minha 

avó materna, era parente dos brancos que sentados a nossa distância de dois bancos da 

igreja não nos olhavam jamais.”131 (CONDÉ,1999, p.118) 

Partindo das informações sobre a avó (recolhidas dos escritos de Raymond 

Boutin, Lucie Julia, Jean-Michel Renault e Jean-Pierre Sainton, aos quais a autora 

agradece em prefácio), nascida em 1870, apenas vinte e dois anos depois da Abolição da 

escravatura na ilha de Guadalupe (1848), passando a falar da mãe, Jeanne, nascida em 

1890, Maryse Condé chega a si própria cujo nascimento se deu em 1937.  Trata-se de 

uma tentativa de entender o mundo da avó e da mãe, em busca de uma herança familiar, 

dos silêncios, das lacunas, dos traumas que revelariam o seu próprio mundo. Aliás, uma 

constante nas obras da autora é essa procura incessante por fragmentos de sua 

identidade que passa muitas vezes por fragmentos da história de seu povo, de sua 

comunidade. 

Em entrevista a Françoise Pfaff, treze anos antes de lançar a obra dedicada à avó 

materna, Maryse Condé já afirmava que 

Buscar seus ancestrais é buscar a si mesma. Busca-se um 

ancestral porque se quer conhecer-se. Toda literatura é uma 

busca e uma expressão de si que passa fatalmente pelo 

conhecimento dos ancestrais. Toda literatura é uma tentativa de 

se dizer, de se situar no mundo, de se definir nas suas relações 

                                                 
130 Elle était fille d’une batarde analphabète qui avait quitté La Treille pour se louer à La Pointe. Bonne-

maman Élodie. 
131 Ainsi, Élodie, ma grand-mère maternelle, était apparentée à des blancs-pays qui assis à deux bancs 

d’église du nôtre ne tournaient jamais la tête vers nous.   
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com os outros e consigo mesma. (...) toda literatura é uma busca 

de si, um esforço para se elucidar. 132 (Apud PFAFF, 1993, 

pp.108-109)  

 

Condé cita em epígrafe um trecho de Bernard Pingaud: “É indiferente se me 

lembro ou se invento, se tomo emprestado ou se imagino.” 133 Como a constituição da 

memória de um indivíduo é uma combinação das memórias dos diferentes grupos dos 

quais ele participa, sofre influência da família, da escola, do grupo de amigos ou do 

ambiente de trabalho. O indivíduo participa então de dois tipos de memória (individual 

e coletiva) e isso se dá na medida em que “o funcionamento da memória individual não 

é possível sem esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não 

inventou, mas que toma emprestado de seu ambiente.” (HALBWACHS, 2006, p. 72) 

 Se a avó torna-se personagem principal, cujo nome aparece no título, é porque a 

autora-narradora sente que é devedora em seu fazer literário dos elementos da cultura 

antilhana que eram caros à sua avó Victoire, excelente cozinheira. E em um segundo 

volume de entrevista a Pfaff, dez anos depois da obra dedicada à avó, Condé ainda 

afirma: “(...) é minha avó, iletrada e incapaz de falar francês, que tinha me dado esse 

dom de criatividade que, em mim, se revelava duplamente através da cozinha e da 

literatura.” 134 (Apud PFAFF, 2016. P.75) 

 A avó construiu sua arte de fazer, valorizando os produtos da terra; a mãe tentou 

voltar-se para a cultura francesa, hipervalorizando os ensinamentos adquiridos na escola 

(que não pôde ser frequentada por Victoire) e colocando na sombra o mundo valorizado 

pela mãe, condição inquestionável para sua ascensão social. A autora, que aprecia os 

sabores das palavras, sente-se próxima dessa avó que não sabia ler, mas compunha 

cardápios com sabores sutis, que poderiam ser comparados à pura poesia – “(...) tentei 

provar que escrita e cozinha partiam do mesmo esforço de criação.” 135 (Apud PFAFF, 

2016, p.75) 

Segundo Zilá Bernd,  

Só a neta poderá realizar as passagens transculturais entre 

cultura letrada e cultura oral, entre Europa e América, 

aproximando-se de ambas para produzir uma literatura original 

                                                 
132 Chercher ses aïeux c’est se chercher soi-même. On cherche un aïeul parce qu’on veut se connaître. 

Toute littérature est une recherche et une expression de soi qui passe fatalement par une connaissance des 

aïeux. Toute littérature est une tentativa de se dire, de se situer dans le monde, de se définir dans ses 

rapports avec les autres et avec soi-même. 
133 Il devient indifférent que je me souvienne ou que j’invente, que j’emprunte ou que j’imagine. 
134 (...) c'est ma grand-mère, illettrée et incapable de parler français, qui m'avait donné ce don de créativité 

qui, chez moi, s'exprimait doublement à travers la cuisine et la littérature. 
135 (...) j'ai essayé de prouver qu'écriture et cuisine provenaient du même effort de création. 
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onde a língua crioula e a sabedoria da cultura oral se integram 

para a produção de uma literatura que não é mais inteiramente 

francesa nem inteiramente crioula, mas uma forma hibridizada 

das duas. Por isso era urgente para ela redescobrir através de 

vestígios da presença da avó que morrera anos antes de seu 

nascimento os quais são revelados pelo que sobrou de antigas 

fotografias de cor sépia, já esmaecidas. (BERND, 2013, p.138) 

 

Ao falar da avó, que era cozinheira, Maryse Condé estabelece paralelo entre seu 

ofício de escritora, que lida com as palavras, e o de sua avó, que lida com sabores. A 

mistura de temperos e sabores é descrita pela autora sempre em comparação com a arte 

de misturar e recompor resíduos de lembranças e palavras para tecer um texto, em 

páginas que revelam uma memória que se constitui em homenagem a essa avó 

analfabeta, detentora de um talento único em relação à arte de fazer pratos deliciosos e 

cuja memória foi totalmente esquecida, nem chegando a figurar na história de vida da 

autora Maryse Condé. 

Eu me pergunto o que significava para Victoire o fato de não 

mais se aproximar de um fogão à lenha. Não mais misturar 

sabores, cores. Não mais respirar o cheiro de especiarias. Não 

mais ser Deus. 

Essa situação é comparável à de um escritor que as 

circunstâncias alheias à sua vontade o mantêm afastado de seu 

computador. Que tortura!136 (CONDÉ, 2006, p.196 – grifos da 

autora.) 

 

“Sem falar, cabeça baixa, absorvida diante de seu fogão à lenha assim como o 

escritor diante de seu computador.” 137 (CONDÉ, 2006, pp.104-105) Victoire é marcada 

pelo silêncio, pela aceitação, pela submissão – “Victoire tinha cinco ou seis anos. 

Ouvia-se raramente o som de sua voz” 138 (CONDÉ, 2006, p.27). O silêncio constitui 

talvez a mais poderosa e eficiente forma de opressão. Apesar de ter nascido como 

liberta, a maneira como é criada e tratada – trabalhou em diversas casas sem nunca 

receber salário – pouco se modificou em relação ao período escravocrata.  

 (...) Victoire sentia a verdade da questão. Para ela, que sempre 

tinha trabalhado sem nunca possuir ou receber nada em troca, 

que não sabia ler nem escrever, que vivia à mercê dos Brancos, 

                                                 
136 Je me demande ce que signifiait pour Victoire le fait de ne plus s'approcher d'un potajé. Ne plus marier 

les saveurs, les couleurs. Ne plus respirer l'odeur des épices. Ne plus être Dieu. 

Cette situation est comparable à celle d'un écrivain que des circonstances indépendantes de sa volonté 

tiennent éloigné de son ordinateur. Quel supplice! 
137 Sans parler, tête baissée, absorbée devant son potajé tel un écrivain devant son ordinateur. 
138 Victoire avait cinq ou six ans. On entendait rarement le son de sa voix. 
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a abolição da escravatura não tinha mudado nada.139 (CONDÉ, 

2006, p.153) 

 

Essa vida de intenso trabalho e também de humilhações da avó da autora teve 

como resposta o silêncio. Victoire silencia quando da morte da mãe, não conseguindo 

manifestar sua dor; silencia sem retrucar diante das recriminações da filha Jeanne que 

vai à escola e se torna – após longos anos em colégio interno – professora, verdadeiro 

milagre tratando-se da filha de uma mulher pobre e analfabeta, vivendo praticamente na 

condição de escrava. Aliás, com a filha recém-nascida nos braços, Victoire faz a 

promessa de que fará de tudo para que ela seja instruída: 

Teria sido então em meio a soluços que ela jurou a sua filha 

cuidar dela, colocar todas as oportunidades a seu lado, a fim de 

que ninguém jamais pudesse pisá-la como pisaram nela? A 

instrução, a instrução, prometeu, seria o instrumento de sua 

emancipação. Sua filha seria instruída. Ela se sacrificaria para 

isso. 140(CONDÉ, 2006, p.85) 

 

 A distância que se cria entre a filha, que se intelectualiza, e a mãe que não quer 

deixar de cozinhar, provoca grande mal-estar ao qual Victoire não encontra palavras ou 

argumentos para reagir – “Ela sabia, Jeanne tinha vergonha dela” 141 (CONDÉ, 2006, 

p.171) –, calando-se diante da filha que tenta trazer a mãe para o lugar no mundo que 

passa a ocupar: a classe média alta por vias de sua profissão e de seu casamento – “Ela 

nunca soube falar o francês corretamente e, para não chocar as relações de sua filha, 

mantinha em qualquer circunstância um silêncio obstinado.” 142 (CONDÉ, 2006, p.28)  

Para tristeza de Victoire, Jeanne não a deixa fazer o banquete de seu casamento, 

pois não queria que a sociedade local constatasse a origem humilde da mãe ou pensasse 

que ela não tinha recursos para contratar profissionais para realizar essa tarefa. Mãe e 

filha não chegam a estabelecer uma verdadeira cumplicidade pela incapacidade da mãe 

em seguir a opção da filha cuja meta era ascender socialmente, e da filha em entender 

que a opção da mãe era continuar no ambiente em que sempre vivera. Victoire percebe 

que, no fundo, a filha se envergonha dela, o que a faz ficar cada vez mais calada. É sua 

                                                 
139 (...) Victoire sentait la vérité du propos. Pour elle, qui avait toujours travaillé sans jamais rien posséder 

ni rien recevoir en retour, qui ne savait ni lire ni écrire, qui vivait du bon vouloir des Blancs, l’abolition de 

l’esclavage n’avait rien changé. 
140 Est-ce alors à travers ses sanglots qu’elle jura à sa fille de veiller sur elle, de mettre toutes les chances 

de son côté afin que jamais personne ne puisse la piétiner comme on la piétinait, elle? L’instruction, 

l’instruction, promis juré, serait l’instrument de son émancipation. Sa fille serait instruite. Elle se 

sacrifierait pour cela. 
141 Elle le savait, Jeanne avait honte d’elle. 
142 Elle ne sut donc jamais parler correctement le français et, pour ne pas choquer les relations de sa fille, 

gardait en toute circonstance un silence obstiné. 
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neta Maryse Condé que, anos após sua morte, dará a ela vez, num resgate do valor da 

arte culinária e de sua herança familiar, o que a narradora deixa bem claro: 

O que quero é reivindicar a herança dessa mulher que 

aparentemente não deixou nenhuma. Estabelecer o elo que une 

sua criatividade à minha. Passar dos sabores, das cores, dos 

odores das carnes ou dos legumes aos das palavras. 143(CONDÉ, 

2006, p.104) 

 

Na verdade, o trabalho de coleta dos resíduos memoriais é ingrediente 

fundamental para a construção identitária. É essa vertente oral, transmitida de geração 

em geração, através da culinária, do imaginário e de outros saberes, que vai constituir os 

fundamentos de uma memória que será tecida paulatinamente entre lembrança e 

esquecimento, consciente e inconsciente, imaginação, memória voluntária e 

involuntária. 

Pode-se constatar que, atualmente, vive-se sob a égide da memória; há uma 

proliferação de discursos, seja de cunho político, coletivo, ou de cunho individual, 

através de autobiografias, autoficções, memórias, relatos de infância. Aqui a memória 

só adquire forma através da escrita. Escrever é um meio de compreender sua situação, 

expressar seu medo, sua revolta, remoer todas as suas perplexidades. Nessa construção, 

fica nítida a eleição da memória da linhagem materna que legou à escritora Maryse 

Condé seus saberes, seu imaginário e fica nítido também o desejo da autora de 

transmitir essa memória, perpetuando a linhagem materna, quando dedica a obra que 

busca o resgate memorial da avó Victoire às suas três filhas e às suas duas netas.  

Segundo Anne Muxel (1996),  

Sua memória torna-se então a memória dos outros, esses outros 

de onde viemos e de quem se quer preservar a presença ou 

alguns fragmentos de saber. Pela lembrança, pelos objetos, pelas 

fotos, o passado é escavado, os registros são estabelecidos, as 

referências são traçadas. 144  (MUXEL, 1996, p.17)  

 

Sobre Victoire, les saveurs et les mots, em La vie sans fards (2012), Maryse 

Condé afirma: 

Por exemplo, quando escrevi Victoire, les saveurs et les mots, 

obra que me custou mais para escrever, esforçava-me para 

                                                 
143 Ce que je veux, c’est revendiquer l’héritage de cette femme qui apparemment n’en laissa pas. Établir 

le lien qui unit sa créativité à la mienne. Passer des saveurs, des couleurs, des odeurs des chairs ou des 

legumes à celles des mots. 
144 Sa mémoire devient alors la mémoire des autres, ces autres dont on vient, et dont on essaie de 

préserver la présence ou quelques fragments de savoir. Par le souvenir, par des objets, par des photos, le 

passé est fouillé, des relevés sont établis, des repères sont tracés – Tradução nossa. 
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resolver o enigma que representava a personagem de minha 

mãe. Por que uma mulher sensível, profundamente boa e 

generosa, tinha um comportamento tão desagradável? (...) Uma 

reflexão profunda e a redação desse texto me permitiram 

compreender que a complexidade de suas relações com a mãe 

eram a causa dessa contradição. A mãe que ela adorava, mas de 

quem, iletrada, analfabeta, tinha sempre vergonha. 145 (CONDÉ, 

2012, p. 316) 

 

Na composição literária, conforme Silviano Santiago (2008), o autor pode se 

alicerçar nos dados autobiográficos, vistos como “força motora” da criação no momento 

em que idealiza e compõe seus escritos e, eventualmente, pode por eles ser explicado, 

porque o próprio autor põe em cena a subjetividade criadora e os fatos da realidade. 

Nesse sentido, a autora de Victoire, les saveurs et les mots trabalha com a representação 

presente de um dado ausente, pois a memória também se associa à imaginação, e a 

memória imaginada é um artifício de assimilação da verdade, de representação de 

imagens. 

Bem aventurado Auguste! Ele foi o único de nós que lembrou 

ou acreditou lembrar-se de Victoire. Para todos nós, essa avó de 

cor estranha foi metade imaginária. Um espírito. Um fantasma. 

Deitado na noite do tempo por muito tempo. No máximo uma 

foto enigmática colocada em cima de um móvel. Ele se 

lembrava de um rosto branco como a lua (...) 146 (CONDÉ, 

2006, pp. 261-262) 

 

Certamente, tudo serve para se lutar contra o esquecimento e tudo pode 

funcionar como ponto de partida para o trabalho de rememoração − a lembrança de 

alguém (como a de Victoire tida por Auguste acima) ou de algum lugar, um objeto que 

se nomeia, uma carta reencontrada, uma sensação, uma palavra, um sonho, uma 

fotografia, como a da avó Victoire, por exemplo, vista por Condé sobre o piano da casa 

da família − 

Eu só conhecia dela uma fotografia de cor sépia assinada por 

Cattan, o melhor artista da época. Colocada sobre o piano onde 

eu fazia meus exercícios, a mulher que ela representava usava 

                                                 
145 Par exemple, quand j’écrivis Victoire, les saveurs et les mots, l’ouvrage qui me fut le plus douloureux 

à écrire, je m’efforçais de résoudre l’énigme que représentait le personnage de ma mère. Pourquoi une 

femme sensible, profondément bonne et généreuse, avait-elle um comportement si déplaisant? (...) Une 

réflexion approfondie et la rédaction de ce texte me permirent de comprendre que la complexité de ses 

rapports avec sa mère étaient la cause de cette contradiction. Sa mère qu’elle adorait mais dont, illetrée, 

analphabète, elle avait toujours eu honte. 
146 Bienhereux Auguste! Il fut le Seul d’entre nous qui se souvint ou crut se souvenir de Victoire. Pour 

nous tous, cette grand-mère à l’étrange couleur fut à moitié imaginaire. Un esprit. Un fantôme. Couché 

dans la nuit du temps longtemps. Tout au plus une photo énigmatique posée sur le dessus d’un meuble. 

Lui se rappelait un visage blanc comme la lune (…) 



99 

 

 

um vestido adornado com uma grande gola de renda, o que lhe 

dava um ar de estudante. Impressão reforçada por suas formas 

pequenas. Seus pés minúsculos estavam calçados com sapatos 

de verniz com tiras, parecidos com os usados na primeira 

comunhão. Um colar grèn d’ò rodeava seu pescoço delicado. 

Que idade teria? Ela era bonita? Eu não teria sabido dizer. (...)  

A cada vez, sua visão me causava certo mal estar. A mãe de 

minha mãe tinha uma pele de uma brancura australiana. Seus 

olhos pálidos à Rimbaud, afundados em suas órbitas, estavam 

reduzidos a duas fendas asiáticas. (...) Ela me parecia 

duplamente estrangeira. 147 (CONDÉ, 2006, pp. 13-14) 

 

– e o fio da narração pode ser interrompido, como se se tratasse de uma 

conversa, com desvios e reencontros ao sabor da memória, com recuos e antecipações, 

comentários e reflexões, explicações e contrastes à medida das intenções do narrador 

que age como um contador de histórias. É importante ainda sublinhar que deste 

exercício faz parte integrante o esquecimento (e, consequentemente, alguns acréscimos 

ficcionais) e nele se vislumbra a própria memória coletiva: no complexo processo de 

rememoração e de esquecimento, utilizam-se as aprendizagens interiorizadas ao longo 

da vida e os outros se tornam necessários para confirmar as recordações individuais.  

A fotografia da avó é a parte visível do iceberg da memória; é a partir dela que a 

memória familiar torna-se concreta e compartilhada, ela mostra o passado e graças a ela 

“... os tempos e as existências separadas podem coabitar e refazer uma história 

comum.”148 (MUXEL, 1996, p.149)  Ainda segundo Anne Muxel,  

Pois o que se procura ao se debruçar sobre uma fotografia dita 

de família? Com certeza um suplemento de identidade, mas 

também o apoio de uma narrativa de sua própria história, enfim, 

uma inscrição em uma temporalidade (...) 

A imagem fornece a prova de uma origem, da existência de um 

elo. A imagem diz que não se está só, que se vem de outros 

antes de si mesmo. Ela pode se inscrever no “corpo plural” da 

família. 149 (MUXEL, 1996, p.169-170)  

                                                 
147 Je ne connaissais d'elle qu'une photographie couleur sépia signée Cattan, le meilleur artiste de 

l'époque. Posée sur le dessus du piano où je faisais mes gammes, la femme qu'elle représentait portait une 

robe ornée d'un large col de dentelle, ce qui lui donnait l'air d'une écolière. Impression renforcée par ses 

formes menues. Ses pieds minuscules étaient chaussés de souliers vernis à barrettes, pareils à ceux d'une 

première communiante. Un collier grèn d'ò enserrait son cou délicat. Quel âge avait-elle? Était-elle jolie? 

Je n'aurais su le dire. (...) 

À chaque fois, sa vue me causait un certain malaise. La mère de ma mère avait une peau d'une blancheur 

australienne. Ses yeux pâles à la Rimbaud, enfoncès dans leurs orbites, étaient réduits à deux fentes 

asiatiques (...) Elle me paraissait doublement étrangère. 
148...des temps et des existences séparés peuvent cohabiter et retracer une histoire commune. 
149 Car que cherche-t-on en se penchant sur une photographie dite de famille? À coup sûr un supplément 

d'identité, mais aussi le support d'une narration de sa propre histoire, enfin une inscription dans une 

temporalité (…) L'image fournit la preuve d'une origine, de l'existence d'un lien. L'image dit que l'on est 

pas tout seul, que l'on vient d'autres avant soi. Elle peut s'inscrire dans le "corps pluriel" de la famille. 
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Sobre a fotografia, em A Câmera Clara (2012), Barthes afirma que:  

a Fotografia não rememora o passado (não há nada de 

proustiano em uma foto). O efeito que ela produz em mim não é 

o de restituir o que é abolido (pelo tempo, pela distância), mas o 

de atestar que o que vejo de fato existiu. (...) a Fotografia tem 

alguma coisa a ver com a ressurreição (...) (BARTHES, 2012, 

pp.76-77) 

 

O termo “ressurreição” aqui é entendido como uma ideia da avó, que a narradora 

não conheceu, que “ressuscita” em sua memória a partir daquela fotografia. 

Evidentemente que aquela que “ressuscita” já não é mais a mesma que se foi, mas uma 

construção. Como não é possível lembrar-se de uma avó que não se conheceu, sentir os 

sabores oferecidos por ela ou até mesmo rememorá-los, Maryse Condé tenta chegar até 

eles pela fotografia, pelas palavras, pelos relatos de outros, pelo imaginário coletivo. 

Sabores perdidos, recuperados parcialmente pela neta através de memórias que vão 

compondo o quebra-cabeça da avó Victoire e alimentando sua imaginação. 

Caixotes de couve-flor, cenouras ou nabos. Victoire 

metamorfoseava tudo. Isso era Transfiguração. Com ela, os 

pedaços “menos nobres”, os mais duros e mais cartilaginosos 

derretiam-se, gostosos de comer.150 (CONDÉ, 2006, p.208 – 

grifos da autora.) 

 

A cozinha era o espaço de Victoire, onde se sentia à vontade, onde talvez 

pudesse demonstrar todo seu amor pela filha e pelos que a rodeavam; faltavam-lhe as 

palavras, mas sobravam-lhe os sabores – “a arte de nutrir tem a ver com a arte de amar.” 

(GIARD, 2013, p.233) 

Victoire teria amado proclamar seu amor por sua filha, da única 

maneira que ela era capaz: preparando uma refeição ainda mais 

extraordinária que aquela do noivado. Uma refeição onde ela 

mostraria seus tesouros de inventividade. O cardápio estava lá 

em sua cabeça como o esboço do romance que atestará a 

genialidade de seu autor. Mas Jeanne não queria tratar sua mãe 

como uma criada (...) 151 (CONDÉ, 2006, p.228) 

 

No entanto, a cozinha é zona de silêncio e sombra na visão da filha e do senso 

comum, atividade considerada simples e até um pouco tola, salvo nos casos raros em 

                                                 
150 Cageots de choux-fleurs, de carottes ou de navets. Victoire métamorphosait tout. Cela tenait de la 

Transfiguration. Avec elle, les morceaux les "moins viandés", les plus coriaces et le plus cartilagineux 

devenaient fondants, savoureux sous la dent. 
151 Victoire aurait aimé clamer son amour pour sa fille, de la seule manière dont elle était capable: en 

préparant un repas plus extraordinaire encore que celui des fiançailles. Un repas où elle déploierait ses 

trésors d'inventivité. Le menu était là dans sa tête comme l'ébauche du roman qui attestera le génie de son 

auteur. Mais Jeanne ne voulait pas traiter sa mère comme une servante. 
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que é levada à excelência, ao requinte – mas aí já se fala dos grands chefs, que 

normalmente são homens. Mesmo na França, cuja cozinha é valorizada em relação às 

demais nações, a prática culinária é considerada monótona e repetitiva, desprovida de 

inteligência e de imaginação; é, portanto, mantida fora do campo do saber. “Desde o 

século XVIII, quando surgiu o conceito de gastronomia, as mulheres ficaram de fora 

dos grandes banquetes e restaurantes, porque elas eram consideradas frágeis e não 

criativas.” (FIGUEIREDO, 2014) 

Desse modo, o ato de cozinhar permanece sob o manto da invisibilidade social, 

adquirindo certa relevância pública quando associado às questões econômicas ou 

quando exercido pelos chefs reconhecidos por seu poder criativo e dignos de imitação 

eventual, se em geral são as mulheres que cozinham em casa, a gastronomia é domínio 

dos homens. Segundo Giard, 

Neste movimento de elaboração de uma cultura culinária e de 

uma legitimação dos pratos (...) as mulheres não têm nenhuma 

parte. São virtualmente excluídas dos grandes restaurantes onde 

os bons conhecedores se reúnem para apurar o gosto, 

desenvolver suas capacidades de julgamento. (...) a gastronomia 

será, por conseguinte, um assunto exclusivamente de homens... 

(GIARD, 2013, p.291) 

 

No âmbito privado – embora a evolução civilizatória tenha garantido, em alguns 

lugares, certo equilíbrio entre homens e mulheres –, cozinhar ainda parece ser uma 

atividade feminina, frequentemente destacada de toda sua complexidade: planejar 

cardápios, equilibrar nutrientes, adquirir e armazenar provisões, manejar utensílios, 

adequar alimentos e especiarias, reconhecer cheiros e texturas, controlar o tempo, 

conhecer temperaturas, servir de modo acolhedor, recolher e planejar o aproveitamento 

do excedente, rearranjar o ambiente para a próxima investida. 

As indagações sobre essa avó serão respondidas pela imaginação e farão parte do 

lado ficcional da narrativa. Condé reconstitui as casas com suas cores, o sol, o vento e a 

vida dos habitantes de La Treille, onde moravam sua avó e sua mãe: as visitas, as 

conversas, descritas numa linguagem simples e marcadas pelo crioulo. Como Condé 

podia saber os detalhes mínimos da vida doméstica, das conversas, se não fosse pela 

recriação ficcional? O memorialista tem, portanto, que enfrentar a aridez da verdade ou 

nadar nas possibilidades infinitas de sua interpretação. O essencial no memorialismo, 

que o separa da autobiografia é não só a narração dos fatos, mas a interpretação que o 

narrador pode fazer do tempo vivido ou, nesse caso, ouvido. E nessa interpretação dos 
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fatos entra sua visão de mundo, acrescentando, assim, ao mundo individual, um mundo 

coletivo, penetrando na esfera do familiar. Assim, Condé finaliza o prefácio dessa obra 

dedicada a sua avó materna: “Tal como é, deixo o retrato que consegui traçar, do qual 

não garanto certamente a imparcialidade, nem mesmo a exatidão.” 152 (CONDÉ, 2006, 

p.19)  

Maryse Condé, certamente, não conservou crenças e sujeições de sua avó, mas 

busca nessa obra, talvez, resgatar seus gestos, seus sabores, sua inteligência, sua 

imaginação, sua criatividade, como se houvesse uma dívida de memória, oferecendo a 

ela um lugar de destaque, que não fosse apagado e silenciado, mas reconhecido pelo 

poder dos gestos que são tão importantes ou até mais importantes que as palavras. 

Ressalta, assim, o dom de cozinhar de Victoire e sua extraordinária capacidade de criar 

pratos com os sabores locais, utilizando produtos do Caribe e adaptando pratos da 

cozinha francesa de modo tão excepcional, despertando o interesse das famílias ricas da 

Guadalupe. Mas para Jeanne, mãe de Condé, Victoire era uma subalterna. O que a 

envergonhava muitas vezes.  

Gayatri Chakravorty Spivak, no artigo “Pode o subalterno falar?” (2010), lança a 

discussão sobre os intelectuais que falam ou representam o ser colonizado, o subalterno. 

Segundo a autora, nessa representação, o ser colonizado visto como um corpo 

homogêneo não possui voz ativa, ou seja, não fala por si mesmo, mas sim através dos 

intelectuais que constroem a identidade desse “Outro” subalterno e colonizado. Somente 

o fato de a Europa, através de seus intelectuais, caracterizar o sujeito colonizado como o 

“Outro”, aquele que está às margens do europeu, já constitui uma violência clara nesse 

modelo de representação.  

O mais claro exemplo disponível de tal violência epistêmica é o 

projeto remotamente orquestrado, vasto e heterogêneo de se 

constituir o sujeito colonial como Outro. Esse projeto é também 

a obliteração assimétrica do rastro desse Outro em sua precária 

subjetividade. (SPIVAK, 2010, p.47)  

  

Segundo ela, a vida do subalterno colonial é inequivocamente tensa e 

desesperadora, mas a autora chama a atenção para uma situação ainda mais 

desesperadora, que é a do sujeito mulher, negra, pobre e, claro, colonizada. Dessa 

forma, está envolvida ainda mais que o sujeito subalterno masculino, uma vez que além 

de se submeter ao colonizador ainda deve obediência ao pai ou ao marido, se 

                                                 
152 Tel qu'il est, je livre le portrait que je suis parvenue à tracer, dont je ne garantis certainement pas 

l'imparcialité, ni même l'exactitude. 
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submetendo também ao sistema patriarcal, sendo assim subalterna do subalterno como 

assinala autora: “Se, no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem 

história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente 

na obscuridade.” (SPIVAK, 2010, p.67)  

Com Victoire, les saveurs et les mots, Maryse Condé coloca essa avó subalterna 

no palco das atenções, oferece-lhe luz e parece retribuir a essa avó, apagada pela função 

subalterna, sua herança criativa, oferecendo-lhe o resgate de seu valor, seu papel 

primordial nas vidas da filha e netos. Para Spivak, o papel dos intelectuais não deve ser 

o de representar ou falar pelo sujeito subalterno, eles devem abrir espaços para que eles 

possam falar e mais do que isso, que possam ser ouvidos, pois não resolverá o problema 

se estes falarem e ninguém os ouvir. Nesse sentido, a autora conclama principalmente as 

mulheres intelectuais, não para que essas representem as demais mulheres, mas para 

encontrar meios eficazes em que essas sejam ouvidas e se auto-representem. Uma vez 

que ouvir Victoire não é mais possível, Condé busca ouvir as lembranças que se têm 

dela e oferece-lhe, também por meio da imaginação, o reconhecimento devido. 

O leitor é convidado a saborear esse texto que, assim como os pratos de Victoire 

que misturavam os sabores do Caribe aos franceses, mistura a língua francesa ao 

créole153 (crioulo).  Segundo Virginie Turcotte,  

o que constitui ao mesmo tempo a riqueza e a dificuldade da 

literatura antilhana é a língua utilizada. A linguística deu um 

nome a esse fenômeno que se funda na copresença de duas 

línguas distintas: a diglossia. (TURCOTTE, 2010 , p.93) 

 

A interpretação de Édouard Glissant (2005) para o crioulo – contrariando as 

regras, como ele mesmo diz – é de uma linguagem cujo léxico e cuja sintaxe pertencem 

a duas massas linguísticas heterogêneas, que se coloca entre duas multiplicidades. O 

crioulo − créole − é, de acordo com essa definição, uma língua compósita, nascida do 

contato imprevisível entre elementos linguísticos heterogêneos, uma “heteroglossia” 

que resiste. 

                                                 
153 Créole – que etimologicamente tem a ver com criar, produzir, a partir do encontro – é um termo 

cunhado no século XVI com a grande expansão do poder comercial e marítimo da Europa em direção às 

colônias nas Américas, na África, na Índia e na Ásia. Originalmente, o termo se aplica às pessoas 

nascidas nas colônias, distinguindo-as das elites coloniais. Assim, a língua créole é a linguagem falada 

pelos créoles. Muitas destas falas ou línguas créole estão localizadas em áreas de passagem para os 

oceanos, incluindo as regiões do Caribe de Maryse Condé, as costas da América do Sul, da África 

Ocidental e do Oceano Índico. O créole (crioulo) nasce, portanto, do contato entre uma língua europeia, 

nesse caso o francês, e uma língua nativa de determinada região, nesse caso das Antilhas. 
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Para alguns leitores, essa mistura causa um impacto negativo, tornando a obra 

tão hermética quanto a língua francesa era para Victoire. Mas por outro lado, talvez seja 

parte do projeto de fazer a subalterna falar, mesmo que pela ficção. “Falar uma língua é 

assumir um mundo, uma cultura.” (FANON, 2008, p.50); assim, usar expressões e 

palavras do crioulo nessa obra é deixar a subalterna Victoire falar, aproximar-se cada 

vez mais das Antilhas, da vida de sua avó, de sua herança familiar. A proposta da obra é 

em si uma insubordinação aos conselhos da mãe de Condé que, segundo a autora, 

menosprezava as mulheres que não eram intelectuais e buscava apagar os rastros de sua 

mãe, analfabeta, cozinheira, subalterna. 

(...) quando recebia a visita de suas “amigas”, ela proibia 

Victoire de aparecer, ordenando-lhe ficar em seu quarto (...). 

Jeanne estava tão ansiosa para enganar, para convencer a todos 

que ela não tinha vergonha de uma mãe que, paradoxalmente, 

amou mais do que qualquer coisa no mundo, que ela tornou-se 

tirânica e cruel. (...). Para que servia esta avó que falava crioulo 

e era analfabeta?154 (CONDÉ, 2006, p.302 − grifo da autora.) 

 

Expressar-se em crioulo era marca constante de desprestígio social. Assim, em 

diversos momentos da obra, Maryse Condé busca mostrar essa visão arraigada na 

sociedade em que vivia Jeanne, sua mãe: 

Ela só falava o crioulo com a mãe, pois Anne-Marie proibia o 

uso do crioulo sob seu teto, mesmo entre os domésticos. Dirigia-

se a eles em francês. Em resposta, eles pronunciavam como 

podiam.155 (CONDÉ, 2006, p.126) 

 

 Desde 1999, ano em que lança seu relato de infância, Le coeur à rire et à 

pleurer, Condé apresenta a figura da avó Élodie desprestigiada pela mãe pelo seu falar 

crioulo e sua postura subalterna, aos quais faz referência explícita quando fala sobre o 

que as pessoas da região em que morava diziam de sua mãe: 

As pessoas de La Pointe contavam que ela era uma sem-

sentimento que tinha quebrado o coração de Élodie. Que ela não 

a deixava tocar em seus filhos como se tivesse a peste. Que 

tendo vergonha de seu lenço, ela a tinha forçado a usar chapéu e 

a desnudar suas têmporas desguarnecidas; de seu falar crioulo, 

ela a havia forçado ao silêncio; de toda a sua posição de 

                                                 
154 (...) lors des visites de ses “amies”, elle interdisait à Victoire de paraître, lui ordonnant de rester dans sa 

chambre (...). Jeanne tenait tellement à donner le change, à persuader tout un chacun qu'elle n'avait pas 

honte d'une mère qu'elle aimait paradoxalement plus que tout au monde, qu'elle en devenait tyrannique et 

cruelle. (...). À quoi servait cette grand-mère créolophone et illettrée? 
155 Elle ne parlait le kréyol qu'avec sa mère, car Anne-Marie défendait qu'on utilise ce jargon sous son 

toit, même à l'usage des domestiques. On s'adressait à eux en français. En réponse, ils baragouinaient 

comme ils pouvaient. 
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subalterna, ela a escondia toda vez que recebia seus amigos.156 

(CONDÉ, 1999, pp. 81-82) 

Em Victoire, les saveurs et les mots, encontros antitéticos são vastamente 

apresentados – a avó branca, analfabeta e a neta, negra, instruída; os hábitos e cultura 

franceses e os antilhanos; a língua francesa e o crioulo; a ingratidão arrogante de 

Jeanne, filha de Victoire, e a grata benevolência de Maryse, filha daquela e neta desta; a 

abundância de sabores de Victoire e sua falta do “saber”, de palavras. O doce e o 

amargo da escrita estão em embate a todo instante, oferecendo aos leitores sabores, 

talvez, até então não experimentados. Paradoxalmente, pelas antíteses, Condé busca as 

semelhanças, sua origem, sua herança familiar encoberta pelo véu da vergonha. 

 Segundo Muxel, 

Trata-se de fazer diferente. Fazer diferente de seus pais. Seja 

porque se julgam caducos certos valores ou certos 

comportamentos que eles puderam dar de exemplos, seja porque 

se sofreu com sua imposição. Nos dois casos, a rejeição é 

significada. A memória faz uma acusação condenando práticas 

do passado.157 (MUXEL, 1996, p.35) 

 

Na obra em questão, Condé busca aproximar os dois saberes, cozinhar e 

escrever, aparentemente distintos, sobretudo em valor social, mas muito próximos 

quando se fala em criatividade e na oportunidade de oferecer sensações prazerosas, 

quando se comem os pratos da avó Victoire e quando se leem os textos da neta Maryse. 

“Victoire não estava em um de seus dias bons, isso se sentia (...). Que escritor produz 

obra-prima após obra-prima?” 158 (CONDÉ, 2006, p.295) 

Victoire encontrava-se, como um tempo na casa de Anne-Marie, 

na posição de um escritor forçado a honrar encomendas do 

editor. Muito rapidamente, seu trabalho lhe pesa, insustentável, 

torna-se enfadonho. Pois a cozinha, como a escrita, só pode 

florescer em completa liberdade e não suporta imposições.159 

(CONDÉ, 2006, p.240) 

 

                                                 
156 Les gens de La Pointe racontaient qu'elle était une sans-sentiment qui avait brisé le coeur d'Élodie. 

Qu'elle ne la laissait pas plus toucher à ses enfants qu'une pestiférée. Qu'ayant honte de son mouchoir, elle 

l'avait forcée à prendre chapeau et à dénuder ses tempes dégarnies; de son parler créole, elle l'avait forcée 

au silence; de toute son attitude de subalterne, elle la cachait à chaque fois qu'elle recevait son monde.  
157 Il s'agit de faire autrement. Faire autrement que ses parents. Soit parce que l'on juge caducs certaines 

valeurs ou certains comportements qu'ils ont pu donner exemple, soit parce que l'on a souffert de leur 

imposition. Dans les deux cas, le rejet est signifié. La mémoire fait un réquisitoire condamnant les 

pratiques du passé. 
158 Victoire n'était pas dans un de ses bons jours, cela se sentait (...). Quel écrivain produit chef-d'oeuvre 

après chef-d'oeuvre? 
159 Victoire se trouva, comme un temps chez Anne-Marie, dans la position d'un écrivain forcé d'honorer 

des commandes d'éditeur. Très vite, son travail lui pèse, l'insupporte, devient corvée. Car la cuisine, 

comme l'écriture, ne peut s'épanouir que dans la plus totale liberté et ne supporte pas les contraintes. 
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 Essa analogia entre o cozinhar e o escrever será aprofundada por Condé nove 

anos depois do lançamento da obra dedicada à avó materna, na autobiografia escrita 

pelo viés culinário Mets et merveilles, lançada em 2015. 

  

4.2 Mets et merveilles  − Cozinhar ou morrer: eis a questão 

  

Cozinhar e escrever são as duas paixões de Maryse Condé que, na velhice, 

parece optar pela cozinha, uma vez que a escrita vem se tornando algo repetitivo; ou, 

pelo menos, com medo de que isso aconteça, ela opta por cozinhar, ato em que a 

repetição torna-se marca louvável, já que repetir este ou aquele prato que satisfez 

alguém é algo excepcional nessa arte. Ainda que traga a marca da repetição como algo 

admirável, Condé, mesmo na cozinha, reivindica o seu direito à criação, como se 

observa na fala da narradora-personagem, cujo nome próprio coincide com o da autora 

antilhana: 

Cozinhar é uma arte. Ela se apoia na fantasia, na criatividade, na 

liberdade de cada um. Os livros de receitas são apenas utensílio 

para otários. Não há regras imutáveis, não há orientações 

obrigatórias.160 (CONDÉ, 2015, p.49) 

 

Cozinhar também parece ser um elo familiar. Uma herança que a escritora 

resgata com orgulho. Ela herdou de sua avó, mesmo que apenas geneticamente e por 

relatos de outros, e já fica feliz simplesmente com a possibilidade de possuir um 

herdeiro na arte culinária, seu neto Mounir, como afirma na página final de Mets et 

merveilles: 

Recentemente experimentei uma falsa alegria. Mounir, único 

menino de uma grande ninhada de netos, me disse que queria se 

tornar um chefe e me pediu para escrever algumas receitas. 

Encantada, imediatamente imaginei-o vestindo um chapéu de 

cozinheiro branco, movendo-se soberano entre um bando de 

assistentes.161 (CONDÉ, 2015, p.376) 

 

Segundo a autora, sua mãe menosprezava a avó, excelente cozinheira, que para 

ela era símbolo de incultura. Ela inculcou em seus oito filhos a rejeição às coisas 

ordinárias da vida e uma espécie de deferência pelo intelectual, afirma Maryse Condé 

                                                 
160 Cuisiner est un art. Il s'appuie donc sur la fantaisie, l'inventivité, la liberté de chacun. Les livres de 

cuisine ne sont que des gadgets pour gogos. Il n'existe pas de règles immuables, pas de directives 

contraignantes. 
161 Récemment j'ai connu une fausse joie. Mounir, seul garçon d'une large couvée de petits-enfants, 

m'informa qu'il voulait devenir un chef cuisinier et me demanda de lui écrire quelques recettes. Ravie, je 

l'imaginai aussitôt coiffé d'une toque blanche, évoluant doctement parmi un peuple d'assistants. 
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em entrevista concedida ao Le monde em maio de 2015. Em Mets et merveilles, a 

narradora-autora-personagem reconhece a herança dessa avó: 

Eu dei vazão a esse talento, a essa arte de cozinhar, talvez 

menor, feminina, mas que encanta tantas pessoas. Só muito mais 

tarde e apenas por divertimento atribuí meus dons à minha avó 

Victoire, renomada cozinheira, que nunca conheci. Eu teria 

herdado dela à minha revelia.162 (CONDÉ, 2015, p.53) 

 

 Durante longo tempo, segundo Maryse Condé, ela aceitou a imposição materna, 

mas depois se deu conta de que a literatura e a cozinha eram duas artes vizinhas e assim 

afirma ao final do prefácio de Mets et merveilles: “A história de meu longo crime de 

lesa-majestade é o tema deste livro.”163 (CONDÉ, 2015, p.15). Cozinhar é também 

inventar, usar os artifícios que tem e inovar. Aliás, na obra dedicada à avó cozinheira, 

Maryse Condé já fazia diversas alusões à analogia entre cozinhar e escrever e, em Mets 

et merveilles,  a autora reforça essa analogia e afirma: 

O escritor, quando envelhece, vive no terror de ficar caduco, de 

sempre repetir o mesmo livro. Uma vez que são as mesmas 

obsessões circulando em sua cabeça, os mesmos pensamentos e 

as mesmas angústias que o assediam, uma pergunta lhe vem 

incansavelmente: 

− Eu já não contei essa história? Em qual livro? 

(...) 

Para a cozinheira, pelo contrário, a repetição é garantia de 

excelência. Quando os amigos exigem: “Faça-nos este prato que 

você fez tão bem,” alegro-me e enfrento.164 (CONDÉ, 2015, 

p.375) 

 

O desejo de criatividade que anima o escritor é o mesmo da cozinheira. Um 

serve-se de palavras, o outro utiliza ingredientes, sabores e especiarias para criar beleza, 

o agradável, reunir as pessoas, dar-lhes prazer (embora o resultado nem sempre seja o 

esperado). Fazer um prato com misturas inesperadas e um livro com um assunto 

impactante, metáforas, imagens, é similar. 

                                                 
162 Je donnai libre cours à ce talent, à cet art de la cuisine, peut-être mineur, féminin mais qui enchante 

tant de monde. Ce n'est que beaucoup plus tard et un peu par jeu que j'attribuai mes dons à ma grand-mère 

Victoire, cuisinière de renom, que je n'ai jamais connue. J'aurais hérité d'elle à mon insu. 
163 Le récit de mon long crime de lèse-majesté fait l’objet de ce livre. 
164 L'écrivain, quand il vieillit, vit dans la terreur de radoter, de répéter toujours et encore le même 

ouvrage. Puisque ce sont les mêmes obsessions qui tournent en rond dans sa tête, les mêmes pensées et 

les mêmes angoisses qui l'assiègent, une question lui revient inlassablement: 

- N'ai-je pas déjà raconté cette histoire? Dans quel livre?(...) 

Pour la cuisinière, au contraire, la répétition est gage d'excellence. Quand des amis exigent: "Fais-nous ce 

plat que tu réussis si bien", j'exulte et je m'affaire.  
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A relação entre cozinhar e escrever é mais próxima do que parece à primeira 

vista. Entre as duas atividades, de naturezas distintas, há semelhanças inesperadas. Na 

origem, as palavras sabor e saber têm significados semelhantes. O verbo 

latino sapare significa tanto saber quanto ter sabor. 

 O cozinheiro procura despertar o olfato e o paladar de quem quer agradar. 

Enquanto prepara os pratos, diverte-se. Já o escritor também deseja o prazer do leitor, só 

que despertando a sua imaginação. E o escritor e o cozinheiro têm o prazer de ver a sua 

obra concluída. Para o cozinheiro, um prazer efêmero. Para o escritor, um pouco mais 

duradouro. Aliás, Condé associa o prazer do texto ao prazer de preparar a comida, 

tecendo um parentesco íntimo entre a escrita dos gestos e a escrita das palavras; nos 

dois casos haveria uma ideia de dispêndio, de dispensar tempo e energia para algo que 

vai desaparecer. Segundo Giard (2013), sobre a sensação de desespero − citada por 

Marie Ferrier ao entrevistar Irene, uma cozinheira − quando pensa que em pouco tempo 

tudo some, tudo desaparece, afirma: 

Essa hesitação, instante fugidio de desânimo, as cozinheiras a 

conhecem muito bem, mas se esforçam para não cair nela. 

Amanhã será outro dia, tudo vai recomeçar, outra comida será 

feita, outro sucesso virá. Cada invenção é efêmera, mas a 

sucessão das refeições e dos dias tem valor durável. Nas 

cozinhas, luta-se contra o tempo, o tempo desta vida que sempre 

caminha para a morte. A arte de nutrir tem a ver com a arte de 

amar, portanto também com a arte de morrer. (GIARD, 2013, 

p.233) 

 

Utilizando o recurso da paráfrase (também muito utilizado por Condé, sobretudo 

nas autobiografias de 2012 e de 2015, como será observado em capítulo posterior) em 

Cozinhar ou morrer: eis a questão (parte do título dado a este subcapítulo), outra 

intenção estaria presente, (para além da paráfrase de Shakespeare, um dos autores 

ingleses de referência da escritora antilhana) a ênfase a esse viés apresentado por Giard 

de que a arte de nutrir também está relacionada à arte de morrer.  

Cabendo aqui exercer o poder de leitora, Condé, em diversas entrevistas, afirma 

ser Mets et merveilles sua última obra, em função da doença que lhe atinge os 

movimentos, impedindo-a de fazer suas errâncias físicas e literárias. Sendo assim, nessa 

obra autobiográfica (uma necrologia antecipada, como se viu) em que ela opta por 

apresentar-se pelo viés de suas experiências culinárias, talvez tenha a intenção de 

colocar todos à mesa; não só amigos, filhos, marido, pessoas queridas com as quais 

convive ou conviveu, mas também oferecer um último prato a ser saboreado por seus 
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leitores, oferecer a última sobremesa ou a refeição principal (o que for de melhor, de 

acordo com os gostos), para deixar aquela impressão marcante, saborosa e, sobretudo, 

inesquecível de quem já está próximo da morte. 

 O trabalho intelectual que Condé sempre exerceu não excluiu a prática 

culinária; ela atribui à sua atitude o valor de fidelidade e reconhecimento em relação às 

gerações de mulheres que a antecederam, sobretudo à sua avó Victoire que, como 

aquelas mulheres, preparava as refeições, passando horas em volta do fogão, sem 

esperar nada além do bem-estar da família.  

Ainda segundo Giard (2013),  

Com seu alto grau de ritualização e seu considerável 

investimento afetivo, as atividades culinárias são para grande 

parte das mulheres de todas as idades um lugar de felicidade, de 

prazer e de invenção. São coisas da vida que exigem tanta 

inteligência, imaginação e memória quanto as atividades 

tradicionalmente tidas como mais elevadas, como a música ou a 

arte de tecer. (GIARD, 2013, p.212) 

 

Indagada sobre se existiria um novo gênero literário que se inscreve na tradição 

da mulher que nutre e a cozinheira, Condé responde: 

A mulher sempre foi a que alimenta, sempre alimentou seus 

filhos e seu marido que vivem em torno dela. Eu não diria que é 

novo, mas eu arriscaria dizer que o esforço de criar na culinária 

se parece muito com o esforço de criar literariamente. Alimentar 

seu marido e seus filhos, alimentar seus leitores com muitas 

imagens e metáforas, são duas propostas que se parecem muito. 

Victoire, les saveurs et les mots et Mets et merveilles tentam 

provar que a criação é multifacetada e que não há hierarquia 

entre alimentar com as mãos e alimentar com as palavras, é o 

mesmo esforço.165 (Apud PFAFF, 2016, p.74) 

 

Aqueles que sabem apreciar um bom livro têm grande chance de saber apreciar 

um bom prato. São saberes lapidados com o passar dos anos. A leitura de um livro é 

enriquecida pela experiência de vida − é o sabor do saber. A apreciação de um prato 

bem feito, também. Não é mais uma simples reposição de energias. É um momento 

sublime de prazer − é o saber do sabor. O escritor e o cozinheiro oferecem prazer e 

                                                 
165 La femme a toujours été nourricière, a toujours nourri ses enfants et son mari qui vivent autour d'elle. 

Je ne dirais pas que c'est nouveau, mais j'ai essayé de dire que l'effort de créer culinairement s'apparentait 

beaucoup à l'effort de créer littérairement. Nourrir son mari et ses enfants, nourrir ses lecteurs avec 

beaucoup d'images et de métaphores, ce sont deux propositions qui se ressemblent beaucoup. Victoire, les 

saveurs et les mots et Mets et merveilles ont essayé de prouver que la création est multiforme et qu'il n'y a 

pas de hiérarchie entre nourrir avec des mains et nourrir avec des mots, c'est le même effort. 



110 

 

 

satisfação, mesmo sabendo que a literatura também pode acarretar inquietação, desgosto 

e reflexão, assim como o sabor de um prato pode não ser do agrado de todos.  

As obras de Condé sempre foram espaços de transgressão, de reivindicação e 

descobertas. Também na cozinha, a escritora parece reivindicar. Por que seguir o 

convencional? As recomendações costumeiras? Por que não misturar os sabores? O 

salgado e o doce? A carne e o peixe? Reivindica o direito de criar (sobretudo e também) 

na cozinha. No primeiro capítulo de Mets et merveilles, “Les années d’apprentissage” 

(“Os anos de aprendizado”) a autora-narradora-personagem fala de como e com quem 

aprendeu a cozinhar e, em vários momentos, cita Adélia (outra doméstica da casa de 

seus pais, responsável pela cozinha) que desaprovava suas invenções, suas alterações 

dos pratos convencionais, em desacordo com os costumes, e apresenta de que modo 

retrucava:  

Adélia muitas vezes me deixava temperar as carnes e os peixes. 

− Eu não entendo você, comentava, você é a primeira na escola, 

mas tudo o que lhe interessa é meter o nariz na cozinha. 

Já inventiva, aventurava-me em sugestões. Propunha, por 

exemplo, trocar as batatas da brandade de bacalhau166 por 

batata-doce. Ela ria: 

− O que é isso?167 (CONDÉ, 2015, p.21) 

Apesar dos protestos de Adélia, tradicional como o diabo, eu 

inventava saladas de toranja rosa168 e abacate, amplamente 

temperadas com suco de limão. No entanto, agora cada vez que 

eu entrava na cozinha, tinha a sensação de transgredir, de 

desafiar uma proibição, sentimento que experimentaria alguns 

anos mais tarde quando comecei a beijar os meninos na boca 

como se fazia no cinema.169 (CONDÉ, 2015, p.23) 

                                                 
166 Prato francês da região da Provence, a brandade de morue é um purê feito com bacalhau, alho, leite, 

creme de leite e azeite de oliva. Normalmente é servido com torradas, e às vezes com trufas pretas 

picadas. 
167 Adélia me laissait souvent assaisoner les viandes et les poissons. 

− Je ne te comprends pas, commentait-elle, tu es la prémière à l'école mais tout ce qui t'intéresse c'est 

fourrer ton nez dans la cuisine. 

Déjà inventive je hasardais des suggestions. je lui proposais par exemple de remplancer dans la brandade 

de morue les pommes de terre par des patates douces. Elle riait: 

 − C'est quoi ça?  
168 A toranja ou toronja, também conhecida como grapefruit, é um citrino híbrido, resultante do 

cruzamento do pomelo (Citrus maxima) com a laranja (Citrus × sinensis). Ácida e azeda com uma doçura 

latente, a toranja tem uma suculência similar à da laranja e possui muitos dos mesmos benefícios para a 

saúde. A toranja é um citrino grande, parente da laranja e do limão, e é categorizada como branca (loira), 

rosa ou rubi. No entanto, essa terminologia não reflete a cor da sua casca (amarela ou amarela rosada), 

mas a cor da sua polpa. 
169 Malgré les protestations d'Adélia, traditionnelle en diable, j'inventais des salades de pamplemousses 

roses et d'avocats, largement assaisonnés de jus de citron. Cependant désormais chaque fois que j'entrais 

dans la cuisine, j'éprouvais le sentiment de transgresser, de braver un interdit, sentiment que j'éprouvais 

quelques années plus tard quand je commençai à embrasser les garçons sur la bouche comme on le fait au 

cinéma. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Citrino
https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pomelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Citrus_x_sinensis
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− Que ideia! Você colocou canela em pó! A canela não tem 

nada a ver no Colombo170! 

Por quê? Quem decidiu isso? Eu não gostava dos pratos 

tradicionais, cujas receitas imutáveis parecem provir de textos 

sagrados legados pelos nossos antepassados. Eu gostava de 

criar, inventar.171 (CONDÉ, 2015, p.24) 

− Isso não é mafé172. Eu te convidarei a minha casa e farei você 

provar o verdadeiro mafé. Essas palavras intransigentes me 

lembraram as de Adélia. Verdadeiro? Falso? O que isso 

significa?173 (CONDÉ, 2015, p.48)   

 

  Segundo Anne Muxel (1996), a cozinha familiar é objeto de transmissão, a arte 

de cozinhar se confunde com a arte de transmitir; fio de memória que pode atravessar 

gerações; é uma maneira de celebrar um vestígio, de perpetuar a única tradição familiar. 

Condé confessa: “na bela casa que ocupávamos na rua Alexandre-Isaac meu refúgio 

favorito era a cozinha.” 174 (CONDÉ, 2015, p.21) 

O reconhecimento dessa transmissão muitas vezes vem mais 

tarde, como se o dever de memória pedisse um adiamento. (...) 

Fio de memória, que pode passar por várias gerações, muitos 

saberes herdados, mas também os gostos, remontam aos avós. 

Os avós são, em muitos casos, declarados como iniciadores de 

prazeres e de gostos nesta matéria. (...) Isto é memória: que as 

coisas sejam ditas e repetidas. Mesmo quando se trata de comer, 

a palavra é um retransmissor. (...) Memória de um alimento 

como um traço de união (...), uma forma de celebrar um 

vestígio, de perpetuar a única tradição familiar.175 (MUXEL, 

1996, pp.89-90) 

 

Mas Maryse Condé, paradoxalmente, com a intenção de perpetuar uma tradição, 

oferece pitadas de rebeldia, de transgressão, de mudança; parece eliminar preconceitos 

na cozinha, estabelecendo uma estreita relação entre a cozinha e a vida da sociedade em 

que está inserida, criando, assim, um fio condutor para sua história. Ao final do capítulo 

                                                 
170 Prato antilhano.  
171 − Quelle idée! Tu as mis de la cannelle en poudre! La cannelle n'a rien à voir dans le Colombo! 

Pourquoi? Qui a décidé cela? Je n'avais aucun goût pour les plats traditionnels dont les recettes 

immuables semblent provenir de textes sacrés légués par nos ancêtres. J'aimais créer, inventer. 
172 Prato tradicional da Guiné à base de carne ou de peixe cozido num molho de manteiga. 
173 Je t'inviterai à la maison et je te ferai goûter le vrai mafé. 

Ces paroles intransigeantes me rappelèrent celles d'Adélia. Vrai? Faux? Qu'est-ce que cela signifie? 
174 Dans la belle maison que nous occupions rue Alexandre-Isaac mon refuge favori était la cuisine. 
175 La reconnaissance de cette transmission vient souvent plus tard, comme si le devoir de mémoire 

demandai un délai. (...) 

Fil de mémoire, pouvant traverser plusieurs générations, beaucoup de savoir-faire hérités, mais aussi de 

goûts, remontent aux grands-parents. Les grands-parents sont dans beaucoup de cas déclarés comme 

iniciateurs de plaisirs et de goûts en la matière. (...) 

C'est cela la mémoire: que les choses soient dites et répétées. Même lorqu'il s'agit de manger, la parole est  

un relais.(...) Mémoire d'une nourriture comme un trait d'union (...) une manière de célébrer un vestige, de 

perpétuer l'unique tradition familiale – Tradução nossa.  



112 

 

 

“Soul food” (“Alimento da alma”), uma reivindicação é apresentada ao leitor quando 

Condé opta por relatar uma conversa com a amiga Laura Adamson em que suscita o 

caráter de resistência associado ao seu ato de cozinhar: 

− O que você quer provar? Perguntava-me ironicamente. Que 

você não é uma verdadeira intelectual? 

Dei de ombros: 

− O que você quer dizer? Cozinho porque gosto de cozinhar. E 

isso é tudo. 

− Você sabe que as coisas não são tão simples, respondia. Para 

você, cozinhar é uma forma de resistência. 

Resistência a quê? A esse mundo conformista no qual me 

afundava apesar de mim mesma?176(CONDÉ, 2015, p.308) 

 

Segundo Michael Pollan (2014),  

 

Mesmo o prato mais banal segue uma curva de transformação, 

tornando-se, num passe de mágica, mais do que a mera soma de 

suas partes. E em quase todos os pratos podemos encontrar, ao 

lado dos ingredientes, os elementos de uma história: um 

começo, um meio e um fim. (POLLAN, 2014, p.12) 

   

A paixão pela cozinha, segundo a autora, está associada a um sonho de liberdade 

– “Minha paixão pela cozinha se associou a um sonho de liberdade.” 177 (CONDÉ, 

2015, p.25) e também contribui para quebrar algumas imagens pré-estabelecidas da 

própria autora ao longo de sua carreira literária, como se pode verificar no prefácio de 

Mets et merveilles em que Condé afirma: “Ser uma excelente cozinheira contribuía 

também para quebrar a minha imagem de intelectual, de militante e de feminista a que 

me associam facilmente.”178 (CONDÉ, 2015, p.12). Descobre-se, assim, uma outra 

Maryse Condé, que se poderia imaginar entre a África, o Caribe e os Estados Unidos, 

sempre com um caderno de anotações ou diante de um computador, sem outra 

preocupação além da escrita.  

    Apesar de a culinária ser o fio condutor dessa autobiografia, as leituras, as 

influências literárias não deixam a escrita de Condé. Em Mets et merveilles, elas 

                                                 
176 − Qu'est-ce que tu veux prouver? me demandait-elle moqueusement. Que tu n'es pas une vraie 

intellectuelle? 

Je haussais les épaules:  

− Que vas-tu donc chercher? Je cuisine parce que j'aime cuisiner. Un point c'est tout. 

− Tu sais bien que les choses ne sont pas aussi simples, répliquait-elle. Pour toi, cuisiner est une forme de 

résistence. 

Résistence à quoi? À ce monde conformiste dans lequel je m'enlisais malgré moi? 
177 Ma passion pour la cuisine s’associa à un rêve de liberté. 
178 Être une excellente cuisinière contribuait aussi pour moi à casser cette image d’intelectuelle, de 

militante et de féministe que l’on me colle trop aisément. 
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permeiam o texto como ingredientes necessários à produção intelectual da autora; pode-

se dizer que essa obra seja uma espécie de mistura dos assuntos encontrados em suas 

obras anteriores: a herança culinária e afetiva de Victoire, les saveurs et les mots, a 

herança familiar de Le coeur à rire et à pleurer e a herança intelectual de La vie sans 

fards. Ela revisita seu percurso literário à luz de seus pratos favoritos e da descoberta de 

novos sabores durante suas numerosas viagens.  Afirma ter descoberto as Antilhas 

estando em Paris179, pelo viés da cozinha. Condé reafirma sua descoberta “Assim meu 

primeiro jantar em Paris foi uma refeição antilhana.” 180 (CONDÉ, 2015, p.28)               

    Assim, essa obra de Maryse Condé pode ser lida como a continuação e 

complemento de La vie sans fards, sua autobiografia publicada em 2012, e mais uma 

vez uma homenagem à avó materna Victoire. 

Em meu livro Victoire, les saveurs et les mots eu arrisco uma 

explicação descrevendo os sentimentos complexos que ela tinha 

por sua mãe, uma excelente cozinheira, completamente 

analfabeta, que trabalhava para os brancos. Era uma mistura de 

devoção e de vergonha.181 (CONDÉ, 2015, pp.22-23) 

 

A cozinha, as receitas e os sabores constituem certamente o fio condutor do 

livro, mas a escritora oferece um vasto espaço a suas viagens e a suas diversas 

experiências ao longo da carreira. A África, a França, a Guadalupe, a Índia, os Estados-

Unidos, a Inglaterra, o Japão, Cuba, Israel, Jamaica são alguns dos locais visitados cujas 

lembranças estão sempre associadas à cozinha e aos pratos que marcaram a passagem 

da autora por esses lugares. A partir da cozinha, a autora fala de problemas sociais, de 

literatura, de política, de história, de si mesma. 

Rapidamente compreendi que um país estrangeiro não se resume 

a uma  literatura ou a uma música diferentes. Um país 

estrangeiro é inicialmente uma cozinha diferente. (...) Mas a 

Inglaterra não é apenas Hamlet, Macbeth, Otelo. É também o 

                                                 
179 O que remete seus leitores à lembrança da conhecida declaração de Aimé Césaire de ter descoberto a 

África em Paris. Inicialmente, através da leitura dos etnógrafos como Maurice Delafosse e Léo Frobenius. 

Em seus livros Les Nègres e Histoire de la civilisation africaine, respectivamente, desfazia-se a imagem 

negativa dos povos africanos propagada pelo colonialismo, restituindo suas civilizações e culturas. 

Posteriormente, pela influência das vanguardas europeias, sobretudo o Surrealismo, e seu culto à arte 

negra. 
180 Ainsi mon premier dîner à Paris fut un repas antillais. 
181 Dans mon livre Victoire, les saveurs et les mots je hasarde une explication en dépeignant les 

sentiments complexes qu'elle portait à sa mère, cuisinière hors pair, complétement illetrée, qui se louait 

chez des blancs-pays. C'était un mélange de dévotion et de honte. 



114 

 

 

pernil de cordeiro com molho de hortelã.182 (CONDÉ, 2015, 

pp.30-31) 

 

 O interesse na preparação de alimentos parece acompanhar toda a vida de 

Condé, enquanto sua fama como romancista a conduz aos quatro cantos do planeta. 

Cada uma dessas viagens é também usada  na pesquisa de alimentos nos locais 

visitados, porque, para ela, cozinhar é uma arte, mas também um elemento cultural de 

destaque. 

A cozinha de um país traduz o caráter de seus habitantes e 

transfigura a imaginação. Visitar um supermercado é tão 

instrutivo quanto percorrer um museu ou uma sala de 

exposição.183 (CONDÉ, 2015, p.31) 

 

No segundo capítulo, Condé afirma que a arte de cozinhar, no período em que 

passou na Guiné, desapareceu totalmente de suas preocupações, no entanto dá 

continuidade a seu discurso falando sobre o mafé, prato original do Mali, comido por 

ela na Guiné em suas múltiplas variações, o que oferece título ao capítulo: “As 

múltiplas variações sobre o mafé.” 184 Além disso, faz uma referência à sua 

autobiografia de 2012, La vie sans fards, definindo-a para o leitor: 

Em meu livro anterior, La vie sans fards, tentativa de biografia 

não romanceada, onde me apresento em toda verdade, falei 

longamente sobre os anos de chumbo que atravessei antes de me 

tornar escritora e não tenho nenhuma intenção de voltar a isso. 

Direi apenas que, durante a minha estada na Guiné, a arte de 

cozinhar desapareceu totalmente das minhas preocupações. 

Comer voltou a sua função puramente física: encher a barriga a 

fim de sobreviver.185 (CONDÉ, 2015, p.39) 

 

Ao longo dos capítulos, diversas afirmações fazem o leitor lembrar-se de trechos 

da autobiografia de 2012. Maryse Condé parece refazer o percurso que apresentou em 

La vie sans fards, mas também em Le coeur à rire e à pleurer. Desse modo, refere-se a 

seus pais e à relação com os antepassados africanos: 

                                                 
182 Je compris très vite qu'un pays étranger ne se résume pas seulement à une littérature ou à une musique 

différentes. Un pays étranger c'est d'abord une cuisine différente. (...) Mais l'Angleterre n'est pas 

seulement Hamlet, Macbeth, Othello. C'est aussi le gigot d'agneau à la sauce de menthe. 
183 La cuisine d'un pays traduit le caractère de ses habitants et transfigure l'imagination. Visiter un 

supermarché est aussi instructif que parcourir un musée ou une salle exposition. 
184 Les multiples variations sur le mafé. 
185 Dans mon ouvrage précédent, La vie sans fards, essai de biographie non romancée, où je me présente 

en toute vérité, j'ai longuement parlé des années de plomb que je traversai avant de devenir un écrivain et 

je n'ai nullement l'intention de revenir là-dessus. Je dirai seulement qu'au cours de mon séjour en Guinée 

l'art de la cuisine disparut totalement de mes préoccupations. Manger revint à sa fonction purement 

physique: se remplir le ventre afin de survivre. 
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Meus pais, como disse, nunca falaram comigo de escravidão, 

portanto, não tenho nenhum carinho, nenhuma nostalgia ao 

pensar no sofrimento dos meus antepassados. Se concordei (...) 

em tornar-me presidente do Comitê de memória da escravidão, 

que foi criado após a promulgação da lei Taubira, foi 

precisamente para corrigir esta culpada lacuna, preencher esse 

chocante não-amor.186 (CONDÉ, 2015, p.147) 

   Até o final da autobiografia culinária, Condé reforça a analogia entre cozinhar e 

escrever e assim afirma antes de concluí-la: 

Eu que sempre me recusei a hierarquizar minhas duas paixões, 

hoje sou obrigada a constatar que uma tem uma superioridade 

marcante sobre a outra. O escritor, quando fica mais velho, vive 

no terror de ficar caduco, de repetir sempre o mesmo livro. (...) 

Para a cozinheira, pelo contrário, a repetição é uma garantia de 

excelência.187 (CONDÉ, 2015, p.375) 

 

Em entrevista concedida, em maio de 2015, ao jornal Le Monde, Maryse Condé 

parece ainda ter força e sabedoria em nada alteradas pela “doença dos Boucolon” 188 que 

contorce seus membros e transforma sua voz nos últimos anos. Então, quando ela 

anuncia que vai parar de escrever a partir de uma pergunta sobre seu novo livro, Mets et 

merveilles, um mundo desmorona. “Meu coração se tornou rebelde. Mets et merveilles 

será o meu último livro, mas vou continuar a sonhar”189, ela afirma em voz baixa, sob o 

olhar atento de seu marido, Richard Philcox, que também é seu tradutor para o inglês e a 

quem dedica essa última obra, que, segundo entrevista concedida a Françoise Pfaff, 

divulgada em 2016, foi ditada por Condé a Richard, que a transcreveu, em função das 

limitações físicas da esposa. 

(...) sem Richard, eu nunca teria escrito Mets et merveilles 

porque foi necessário ditar. Ele foi paciente, eu lhe ditei, ele 

reescreveu o que eu queria reescrever, modificou o que eu 

queria modificar, isso o chateava muito mas ele o fez. Era 

                                                 
186  Mes parents, comme je l’ai dit, ne m’ayant jamais parlé de l’esclavage, il n’existe chez moi aucune 

tendresse, aucune nostalgie en pensant aux souffrances de mes ancêtres. Si j’ai accepté (…) de devenir 

présidente du Comité pour la mémoire de l’esclavage qui fut créé après la promulgation de la loi Taubira, 

ce fut précisément pour réparer cette coupable lacune, combler ce choquant non-amour. 
187 Moi qui me suis toujours refusée à hiérarchiser mes deux passions, aujourd’hui je suis bien forcée de 

constater que l’une possède une éclatante supériorité sur l’autre. L’écrivain, quand il vieillit, vit dans la 

terreur de radoter, de répéter toujours et encore le même ouvrage. (…) Pour la cuisinière, au contraire, la 

répétition est gage d’excellence.       
188 Expressão usada por Maryse Condé em La vie sans fards (2012, p.66) ao falar da doença que provoca 

perda de equilíbrio, fala arrastada, descoordenação dos movimentos e que levou seu irmão mais velho aos 

vinte anos. 
189 “Mon cœur est devenu rebelle. Mets et merveilles sera mon dernier livre, mais je vais continuer à 

rêver.” 
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normal, era essencial que o livro fosse dedicado “A Richard”.190 

(Apud PFAFF, 2016, p.66) 

 

Na origem de Mets et merveilles há um projeto de livro de receitas ilustrado. O 

editor de Maryse Condé, Laurent Laffont, recusou categoricamente e aconselhou que 

ela procurasse casas especializadas. “Por que essa recusa? Desprezo? Quis reagir contra 

essa hierarquia e mostrar que eu, a escritora, também era uma cozinheira.” 191 Ela 

continua sua fala e afirma ainda em entrevista concedida a Gladys Marivat do jornal Le 

Monde: “Eu tenho uma imagem de mulher dura, de militante que, em minha opinião, 

não corresponde à realidade. Sou muito mais simples do que se pensa. Gosto de agradar, 

que haja muitos filhos e netos em torno da mesa.” 192 

Mets et merveilles é uma autobiografia culinária e gustativa. Maryse Condé 

viajou extensivamente ao longo de sua vida graças as suas atividades acadêmicas e 

literárias, o que lhe permitiu apreender muitas maneiras de olhar e considerar os pratos 

produzidos em cada lugar. Esse livro revela seu duplo, entre pratos e palavras – mets et 

mots; a Maryse Condé que talvez apenas amigos e parentes conheçam, tão importante 

quanto a romancista: a cozinheira. Assim, anuncia em seu prefácio: 

Quando recebo convidados pela primeira vez ao organizar os 

pratos sobre a mesa (...), lanço uma brincadeira, sempre a 

mesma: “Vocês vão adorar! Não tenho certeza de ser uma boa 

escritora, mas tenho a certeza de ser uma cozinheira fabulosa.” 

Ninguém ri. Nunca. É que no fundo de seus corações meus 

convidados ficam chocados: “Que sacrilégio!” Eles pensam. 

Como ela tem a audácia de aproximar literatura e cozinha? “Isso 

significa misturar panos de chão com toalhas, juta com seda da 

China.” O relato de meu crime de lesa-majestade é o objeto 

deste livro.193  (CONDÉ, 2015, p.14) 

 

                                                 
190 “(...) sans Richard, je n'aurais jamais écrit Mets et merveilles parce qu'il a fallu dicter. Il a été patient, 

je lui ai dicté, il a réécrit ce que je voulais réécrire, il a modifié ce que je voulais modifier, cela lui cassait 

les pieds mais il l'a fait. Il était normal, il était essentiel que le livre soit dédié "À Richard". 
191 “Pourquoi ce refus ? Par mépris? J’ai voulu réagir contre cette hiérarchie et montrer que moi, 

l’écrivain, j’étais aussi une cuisinière.”  
192 “J’ai une image de femme dure, de militante qui, à mon avis, ne correspond pas à la réalité. Je suis 

beaucoup plus simple qu’on ne le croit. J’aime faire plaisir, qu’il y ait beaucoup d’enfants et de petits-

enfants autour de la table.”  
193 Lorsque je reçois des invités pour la première fois, en disposant les mets sur la table (…), je hasarde 

une plaisanterie, toujours la même : “Vous allez aimer ! Je ne suis pas sûre d’être une bonne romancière 

mais je suis certaine d’être une cuisinière hors pair.”Personne ne rit. Jamais. C’est que dans leur for 

intérieur mes convives sont choqués : "Quel sacrilège ! pensent-ils. Comment a-t-elle l’audace de 

rapprocher littérature et cuisine ? Cela revient à mélanger des torchons avec des serviettes, du jute avec 

de la soie de Chine." Le récit de mon crime de lèse-majesté est l’objet de ce livre. 
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Se o livro não contém qualquer receita, no entanto, ativa as papilas gustativas, o 

texto está cheio de cores, cheiros e, claro, sabores, aromas do mundo inteiro dos quais a 

narradora se apropria com grande criatividade e inventividade “instintiva”. Ela talvez 

não tenha aprendido a cozinhar perfeitamente, mas sabe improvisar e apropriar-se dos 

pratos dos países que visitou. Condé leva seus leitores aos bastidores de suas criações 

literárias, e fala de suas descobertas culinárias que acompanham encontros humanos que 

ocorrem em suas viagens. O canibalismo que a persegue como escritora é visto agora 

por outro ângulo, o da cozinha.  

Cozinhar mudou a minha personalidade. Se no amor era 

tristemente monogâmica, na cozinha sonhava em me dividir, em 

me multiplicar, em dar prazer e volúpia a convidados tão 

numerosos quanto desconhecidos possível. Ao mesmo tempo 

era pouco fiel. A menor contrariedade, a menor aflição me 

mantinha longe dos meus fogões. Foi assim, lembro-me, que por 

causa das peripécias de minha vida pessoal fiquei cerca de três 

anos sem cozinhar.194 (CONDÉ, 2015, p.55) 

 

Normalmente, a sociedade impõe às mulheres uma escolha entre a culinária e os 

estudos acadêmicos. Maryse Condé não escolhe. Para ela, os dois aspectos fazem parte 

integrante de sua personalidade, e é o que torna a obra interessante, pois a culinária lhe 

permite abordar muitos outros temas e realizar reflexões muitas vezes profundas sobre a 

sociedade, mas especialmente sobre a identidade, uma vez que Maryse Condé sempre 

teve relações um pouco complexas com a sua própria identidade, reforçada pelas suas 

idas e vindas a tantos lugares, sobretudo à França, aos Estados-Unidos e a alguns países 

da África. 

O mais impressionante talvez seja que, através de todas essas viagens, a 

alimentação conecte os seres tanto quanto ou até mais que a literatura, e que o 

verdadeiro cosmopolitismo talvez seja culinário: “os pratos não têm nacionalidade. Eles 

não se dirigem a uma comunidade específica e são oferecidos ao gosto e à fantasia de 

cada um.” 195 (CONDÉ, 2015, p.100) 

Eu tinha aprendido a lição. Sabia: assim como não fazia uma 

verdadeira cozinha da Guadalupe, também não seria jamais uma 

verdadeira guadalupeense. Mas o que significava esse epíteto 

                                                 
194 Faire la cuisine changea mon caractère. Si en amour j'étais tristement monogame, en cuisine je rêvais 

de me partager, de me démultiplier, de procurer du plaisir et de la volupté à des hôtes aussi nombreux, 

aussi inconnus que possible. En même temps j'étais peu fidèle. La moindre contrariété, le moindre chagrin 

me retenait loin de mes fourneaux. C'est ainsi, je m'en souviens, qu'à cause des péripéties de ma vie 

personnelle je restai près de trois ans sans cuisiner. 
195 Les plats n'ont pas de nationalités. Ils ne s'adressent pas à une communauté spécifique et sont offerts 

au goût et à la fantaisie de chacun. 
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“verdadeira”? Ninguém nunca foi capaz de explicá-lo. Nestes 

tempos onde tudo se troca e comunica, isso era possível ou 

mesmo desejável? 196 (CONDÉ, 2015, p.91) 

Qualquer que seja a origem de alguém, ele tem sempre o direito 

de se apropriar de um prato. Seja reproduzindo-o fielmente, seja 

acrescentando-lhe variações de sua lavra. 197(CONDÉ, 2015, 

p.100) 

 

A vida de Maryse Condé parece não dissociar palavras e pratos saborosos. Nesse 

livro, ela se pergunta: por que a cozinha é tão importante em sua vida e em sua obra? 

Como os dois dons – o de escrever e o de inventar pratos – coexistiram nela, 

influenciando-se, enriquecendo-se mutuamente? A autora oferece pequenas provas de 

sua vida feita de paixões e curiosidades, tanto diante do computador quanto diante de 

fornos, fogões e à mesa. Uma vida de dificuldades superada pelo desejo de saborear 

palavras, pessoas, histórias e pratos. Uma vida em que a escrita e a cozinha 

constantemente se misturam: cada viagem é uma oportunidade para descobrir os gostos, 

sabores, novos pratos; ao mesmo tempo, em cada livro está um encontro, uma sensação, 

uma receita, uma cozinha, uma refeição inesquecível, pessoas inesquecíveis; “Pois à 

mesa se se comem os pratos, comem-se também as palavras. As palavras como os 

pratos circulam. As palavras, mas também os silêncios. O dito e o não-dito.198 

(MUXEL, 1996, p.78) 

 A sensação do leitor é a de que, ao escrever, a autora se joga como uma dona de 

casa excitada numa feira, reunindo tudo o que se relaciona ao objeto da escrita. Primeiro 

separa os “bons” dos “maus”, guardando apenas o que está no raio de interesse da 

escrita. Depois, verifica o que restou e passou pela peneira para então descascar. 

Tirando a casca dos materiais, vai em direção à sua polpa, ao seu núcleo, onde residem 

os conteúdos mais profundos, as revelações inesperadas, o que se guarda em dobras e 

fundos de gaveta. Estando sobre a mesa os materiais selecionados, fragmentados, dá 

início ao processo de cozimento, colocando uns em contato com os outros, percebendo a 

conexão que estabelecem dentro da panela-papel. Alguns desaparecem no cozimento, 

enquanto outros ganham novas colorações e texturas. É um trabalho árduo, embora não 

                                                 
196 J'avais appris ma leçon. Je le savais: de même je ne faisais pas une vraie cuisine guadaloupéenne, de 

même je ne serais jamais une vraie Guadeloupéenne. Mais que signifiait cette épithète "vraie"? Personne 

n'a jamais su me l'expliquer. En ces temps où tout s'échange et communique, était-ce possible ou même 

pas souhaitable?  
197 Quelle que soit l'origine à laquelle on appartient on a toujours le droit de s'approprier un plat. Soit que 

l'on le reproduise fidèlement, soit qu'on y ajoute des variations de son cru.   
198 Car à table si l'on mange des mets on mange aussi des mots. Les paroles comme les plats circulent. Les 

paroles mais aussi les silences. Le dit et le non-dit. 
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pareça com a leitura fluida, mas extremamente prazerosa para o leitor e para o escritor, 

certamente. Assim a escritora parece reunir os fragmentos, ingredientes que aguardam 

seu cozimento conjunto para se tornarem uma só coisa, um só prato, uma só obra. A 

última etapa? Que seja deliciosa o suficiente para deleite dos leitores, que seja saborosa 

a ponto de rasparem o fundo do prato, de irem até o final e que alimente as almas. 

  Escrever é também misturar sentimentos e vivências de pessoas diferentes, criar 

personagens, colocá-las em conflito, apurar as reações e apreciar as consequências, 

recheadas de outros ingredientes especiais. Depois, é o momento de pedir para que os 

primeiros “provadores” digam se a consistência está no ponto, se o sabor é bom e se o 

conjunto é capaz de agradar ou não. Em seguida, quando pensar que o preparo 

terminou, deixe descansar por mais tempo para confeitar com delicadeza, tomando o 

cuidado de deixar o produto final atrativo aos olhos e pronto para aquecer um coração. 

Aqui, cozinhar é transformar, é poder criar, principalmente fazer literatura 

experimentando um novo fogo e ingredientes variados que têm a ver com a diversidade 

das experiências da autora, talvez ainda não reveladas inteiramente. 

Cozinhar algo é como preparar um texto: depende da fome, do desejo!  Há quem 

prefira a arte das panelas e da caneta como uma experiência particular. São pratos 

únicos, medidas para solteiros solitários. São pequenos diários ou folhas esquecidas nas 

gavetas. Nas folhas, nas telas, nas bandejas, nas mesas e nos pratos, a autora inscreve-

se! Deposita e ressignifica os dias, transformando a matéria: corta, marina, tempera, 

assa, escorre e mistura.  E sempre, sempre vira outra coisa através das suas mãos.     

A tentação é de não conseguir deixar o forno fechado, com o bolo cheirando lá 

dentro. Caso o abra antes, o risco de não crescer, de não dar certo é grande. Se tem uma 

coisa na cozinha e na escrita que se deve respeitar é o tempo. Na pressa da fome, 

comem-se letras, contam-se histórias insossas.  A lentidão da preguiça de digerir as 

ideias causa desperdício de palavras.        

   A melhor parte é gritar: “Vem, tá na mesa! Não demora que vai esfriar.” Grita-

se assim para parecer segura e experiente. Porque lá no fundo, até a vovó quer mesmo é 

que seus netos se lembrem para sempre de suas delícias e o autor quer mesmo é ser lido 

e compreendido, é o que a própria autora afirma em entrevista: “Escreve-se para si, 

certo, mas tem-se a necessidade também de um mínimo de reconhecimento.” 199 (Apud 

PFAFF, 2016, p.67) 

                                                 
199 On écrit pour soi, d’accord, mais on a besoin aussi d’un minimum de reconnaissance. 
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Sobre a recepção de sua obra, Maryse Condé refere-se ao prefácio de Angela 

Davis200 para Eu,Tituba... feiticeira negra de Salem, lançada em 1986: 

Sempre tinha me rebelado contra certa leitura de Tituba. É por 

isso que não tinha apreciado totalmente o prefácio de Angela 

Davis, que transformava essa obra de humor e derrisão em uma 

obra séria e comprometida. Mas aí, sentia que não era a 

interpretação de um romance. Era de mim que se tratava: eu, a 

escritora, a autora. Maryse Condé. Eu de quem Roland Barthes 

havia declarado a morte. Eu que não aparecia nunca nas salas de 

aula onde se estuda a literatura. De repente, retomava vida. 

Recuperava minha obra. 201 (CONDÉ, 2015, pp.195-196)  

 

               A referência feita por Maryse Condé a Roland Barthes em Mets et Merveilles, 

portanto, parece não ser sem propósito. O autor em Roland Barthes por Roland Barthes, 

por exemplo, enfatiza as discussões em torno do tema biografia/autobiografia. Porém, 

como era de seu feitio, não as fez girar em torno de um único eixo, circunscrevendo-as 

num determinado lugar, a um conceito específico e determinado. Ao contrário, 

aproximou-as, logo de início, de uma discussão mais ampla sobre o imaginário.  

Pela dificuldade em ser classificado, quando de seu lançamento (1975 na França, 

1977 no Brasil), Roland Barthes por Roland Barthes acabou sendo definido pelo que 

não era – nem uma autobiografia nem um livro de “confissões” (embora com muitos 

elementos de um e de outro). Agora, as paralelas se cruzam, Barthes e Condé civis 

morrem para assim nascerem Barthes e Condé sujeitos em seus textos, assumidamente 

autobiográficos ou não; agora, pertencem eternamente às interpretações de cada um de 

seus leitores, autores de novas realidades, admiradores perceptíveis da beleza, com 

artifícios de maquiagem ou não.  

Essa obra de 2015 está recheada de reflexões literárias. Além da referência ao 

conceito da morte do autor, Condé apresenta a seus leitores algumas definições de 

literatura, utilizando o recurso da metalinguagem:  

                                                 
200 Professora e filósofa socialista estadunidense que alcançou notoriedade mundial na década de 70 como 

integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos da América, os panteras negras, por sua militância 

pelos direitos das mulheres e contra a discriminação social e racial nos E.U.A. 
201 Je m'étais toujours insurgée contre une certaine lecture de Tituba. C'est pour cela que je n'avais pas 

pleinement apprécié la préface d'Angela Davis qui transformait cet ouvrage d'humour et de dérision en 

une oeuvre grave et engagée. Mais là, je le sentais, il ne s'agissait pas de l'interprétation d'un roman.  

C'était de moi qu'il s'agissait: moi l'écrivain, l'auteur. Maryse Condé. Moi dont Roland Barthes avait 

déclaré la mort. Moi qui n'apparaissais jamais dans les salles de cours où s'étudie la littérature. 

Brusquement je reprenais vie. Je récupérais mon oeuvre. 
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Para mim, a literatura é um ofício difícil que só pode ser 

adquirido ao preço de profundo conhecimento do mundo. Ela 

implica uma vasta cultura.202 (CONDÉ, 2015, p.210) 

Eu aceitava ser tratada como neófita, como uma iniciante, pois 

isso é também a literatura: uma escola de humildade.203 

(CONDÉ, 2015, p.212) 

Na literatura, respondi, não há nem Brancos nem Negros. A 

literatura é um território que não conhece as cores.204 (CONDÉ, 

2015, p.304) 

Nos estrados discutia-se constantemente literatura, mas era com 

humildade, todo mundo sabia que a deusa Literatura é tolerante 

e aceita de bom coração todos aqueles que se curvam diante 

dela. O tema central era o seguinte: Existe uma literatura 

insular? Pessoalmente, acho que não.205 (CONDÉ, 2015, p. 366) 

 

          A metaliteratura é esse exercício da reflexão literária que pode aparecer na 

própria obra literária, iluminando-a. Trata-se de uma descrição multirreferencial. O 

autor pode fazer anotações ao longo do texto para esclarecer algum ponto sobre o 

processo criativo e, a partir desse ponto de vista, a linha que separa a ficção da realidade 

pode ser muito tênue.  Na obra em questão, provavelmente, o recurso é intencional, 

numa tentativa de cada vez mais cativar o leitor a aceitar a proposta autobiográfica da 

autora. 

Assim, Condé autora-personagem conecta-se com o leitor e busca atraí-lo 

através de uma informação específica sobre o seu fazer literário. A partir desse recurso 

estilístico, a autora adquire um papel mais atrativo como também alcança maior 

transparência em sua intenção criativa ao fazer o leitor participar de informações 

reflexivas sobre a obra e sua construção. 

Através da metaliteratura é possível refletir de forma mais profunda sobre o 

argumento de uma obra, sua estrutura, a intenção do autor no uso de algumas palavras e 

para afirmação de seu gênero. Aqui, é a própria obra que se debruça sobre si mesma, de 

uma forma recursiva, ou sobre teorias que estão direta e proximamente relacionadas a 

                                                 
202 Pour moi la littérature est un dur métier qui ne peut s'acquérir qu'au prix d'une profonde connaissance 

du monde. Elle implique une large culture. 
203 J'acceptais d'être traitée comme une néophyte, comme une débutante car c'est cela aussi la littérature: 

une école d'humilité. 
204 En littérature, répliquais-je, il n'y a ni Blancs ni Noirs. La littérature est un territoire qui ne connaît pas 

les couleurs. 
205 Certes sur les estrades on discutait constamment de littérature mais c'était avec humilité, tout le monde 

savait bien que la déesse Littérature est tolérante et accepte de bon coeur tous ceux qui s'inclinent devant 

elle. Le thème central était le suivant: Existe-t-il une littérature insulaire? Personnellement, je ne le crois 

pas. 
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ela. A produção do texto não precisa ser evocada especificamente, pois é o fato da 

literatura falar sobre si mesma que dá a essa estratégia um caráter autorreflexivo. 

         Condé ainda apresenta reflexões acerca do papel da literatura, ponte entre os seres, 

arma social:   

A literatura não só servia para aproximar povos de culturas 

muito diferentes, para fazê-los comungar numa intimidade 

fechada. Ela tornava-se uma ponte de amor entre os seres.206 

(CONDÉ, 2015, p.176) 

Havia entendido que a literatura não se dissocia totalmente da 

política. Que ela queira ou não, apesar de seus silêncios, toda 

obra é engajada. Angela Davis tinha razão. Tituba não era 

apenas a minha criação, um veículo de anacronismo, um 

pretexto para derrisão, ela também era um testemunho da 

condição das mulheres negras na América no século XVII.207 

(CONDÉ, 2015, p.203) 

 

Também questões sobre o papel do escritor, não apenas o “indivíduo” capaz de 

exprimir a sua originalidade, mas alguém desempenhando um “papel social”, ocupando 

uma posição relativa ao seu grupo,  construtor de relatos verdadeiros ou não e sua 

formação:  

 

Cassia virou-se para mim. Ela queria saber se o escritor devia 

obrigatoriamente pintar o real. Não teria ele o direito de se 

afastar completamente? Ou então de adocicá-lo, embelezá-lo 

para que seus leitores possam sonhar e, portanto, encarar a vida? 

Em uma palavra, ela se perguntava se o escritor não devia ser 

antes de tudo um provedor de mitos. Talvez ela estivesse certa. 

No entanto, só sabia mergulhar minha pena na tinta da 

verdade.208 (CONDÉ, 2015, p.145) 

O que significa isso? O escritor estava livre para dizer tudo para 

seus leitores? Ele deveria chocá-los? A escrita não devia ter 

certa dose de autocensura?209 (CONDÉ, 2015, p.146) 

Não se poderia recomendar a esses escritores, mesmo se eles se 

reivindicam de uma espécie particular, para trabalhar mais seus 

                                                 
206 La littérature ne servait pas seulement à rapprocher des peuples issus de cultures très différentes, à les 

faire communier dans une intimité close. Elle devenait un pont d'amour entre les êtres.  
207 J'avais compris que la littérature ne se dissocie pas entièrement de la politique. Qu'elle le veuille ou 

non en dépit de ses silences toute oeuvre est engagée. C’est Angela Davis qui avait raison. Tituba n'était 

pas seulement ma création, un véhicule d'anachronisme, un prétexte à dérision, c'était aussi un 

témoignage sur la condition de la femme noire en Amérique au XVIIe siècle. 
208 Cassia se tourna vers moi. Elle voulait savoir si l'écrivain devait forcément peindre le réel. N'avait-il 

pas le droit de s'en détourner entièrement? Ou alors de l'adoucir, l'embellir afin que ses lecteurs puissent 

rêver et par conséquent affronter la vie? En un mot elle se demandait si l'écrivain ne devait pas être 

d'abord et avant tout un pourvoyeur de mythes. Peut-être avait-elle raison. Cependant moi je ne savais que 

tremper ma plume dans l'encre de la vérité. 
209 Qu'est-ce que cela voulait dire? L'écrivain était-il libre de tout dire à ses lecteurs? Devait-il les 

choquer? L'écriture ne devait-elle pas comporter une certaine dose d'autocensure? 
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textos? A emoção não é um vetor suficiente. É preciso também a 

pesquisa na escolha das palavras e das metáforas.210 (CONDÉ, 

2015, p.213) 

  

E, ainda, reflexões sobre o papel do leitor, poderoso manipulador de obras, 

comprovando que Maryse Condé em certo ponto concorda com Roland Barthes quando 

ele declara a morte do autor e o nascimento do leitor. Barthes acentua que “ao ler, nós 

também imprimimos certa postura ao texto, e é por isso que ele é vivo.” (BARTHES, 

2004b, p.29) Terminada a tirania do autor, o leitor está livre para, dentro de certas 

regras, abrir o texto e propor o sistema de sua leitura, como afirma Condé: 

Não era com esse espírito que eu tinha criado, mas um livro não 

se torna o que quer seu leitor?211(CONDÉ, 2015, p.301) 

− Você, uma romancista, você sabe bem que não é bom dizer 

toda a verdade.  

Eu suspirei.  

− Infelizmente! Os leitores preferem histórias edificantes, 

completamente mentirosas: os mitos em uma palavra.212 

(CONDÉ, 2015, p.372) 

 

Ainda em Mets et merveilles,  a África, objeto literário da autora antilhana desde 

seu primeiro livro, reaparece nesse seu relato, sustentando o trauma que sempre 

percorreu as obras da autora, numa espécie de reflexo da sociedade à qual pertencia. A 

população do Caribe consiste principalmente de descendentes de escravos africanos. O 

resultado, em alguns antilhanos, é um sentimento de pertença à África pelos seus 

antepassados. O problema é que os antilhanos realmente não têm viva ligação com 

África: eles não falam qualquer língua africana, raramente visitam este continente e 

muitas vezes sequer conhecem algum africano. 

A busca identitária dos antilhanos é o princípio orientador dos romances de 

Condé. As personagens de seus primeiros romances, muitas vezes, viajam para a África 

para descobrir suas raízes como em Heremakhonon, por exemplo. Nessa viagem, as 

personagens de Condé, assim como sua autora, que também viveu na África, 

compreendem rapidamente que aquele continente não é a sua pátria mãe, apesar de sua 

                                                 
210 Ne pouvait-on recommander à ces écrivains, même s'ils se revendiquaient d'une espèce particulière, de 

travailler davantage leurs textes? L'émotion n'est pas un vecteur suffisant. Il faut aussi de la recherche 

dans le choix des mots et des métaphores. 
211 Ce n'était pas dans cet esprit que je l'avais composé, mais un livre ne devient-il pas ce que veut son 

lecteur? 
212 − Vous, une romancière, vous savez bien que toute vérité n'est pas bonne à dire. 

Je soupirai.  

−Malheureusement! Les lecteurs préfèrent les histoires édifiantes, carrément menteuses: les mythes en un 

mot. 
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ascendência, o que o leitor de Condé pode perceber em La vie sans fards, em que 

inúmeras vezes a autora-narradora-personagem apresenta reflexões sobre a relação dos 

antilhanos, em geral, e a sua própria com o continente africano em que passou parte de 

sua vida. 

A arte de Condé atravessa fronteiras e, portanto, mistura os destinos de 

personagens vindas de todos os horizontes em um propósito muito específico: mostrar 

que a distância geográfica não pode separar os descendentes da diáspora negra, mas 

também mostrar que as identidades não se resumem ao lugar onde nascem, mas que elas 

são construídas com o tempo.  

Em entrevista concedida à revista Hommes et migrations em 2013, quando 

indagada se todas as suas obras possuíam um viés autobiográfico, Condé afirma:  

Fala-se apenas sobre si mesmo quando se escreve. Disfarçando-

se atrás de personagens com nomes diferentes. Mas, no fundo, 

fala-se apenas de si mesmo frente a problemas que se tem mais 

ou menos resolvidos. (Apud POINSOT, Marie e TREIBER, 

Nicolas, 182-188,1301 | 2013.) 

 

Posteriormente, em entrevista realizada por Françoise Pfaff, Condé afirma: “todo 

romance é um pouco a vida real imaginada e corrigida pela imaginação, mas é sempre 

um pouco a vida real.” (Apud PFAFF, 2016, p.146) 

Nas inúmeras viagens feitas por Condé, mesmo estando tão distante do 

continente africano, aparece a imagem da África. Ela surge após sua visita à Romênia, 

por exemplo, quando afirma: “Esta estada na Romênia atingiu seu objetivo. A África 

tornou-se por um tempo um objeto literário que eu apreendia através do imaginário dos 

seus romancistas.” 213 (CONDÉ, 2015, p.263) 

No capítulo “Voyages en rêves, rêves de voyages” (Viagens em sonhos, sonhos 

de viagens), Condé relata, a partir desse jogo de palavras, que em função de sua doença 

e do avanço da idade, ela não realizará mais as viagens de que tanto gosta e que fizeram 

parte de toda sua vida pessoal e acadêmica.  O capítulo, portanto, apresenta um tom 

mais ficcional, apresentando as viagens que a autora antilhana fez e que agora são 

refeitas em sonhos; viagens que mostram o desejo da escritora de estar sempre em 

trânsito. A primeira viagem em sonho foi à Indonésia, em seguida ao Chile, a 

Madagascar e, finalmente, à Coreia do Sul. 

                                                 
213 Ce séjour en Roumanie atteignit son but. L'Afrique devint pour quelque temps un objet littéraire que 

j'appréhendais à travers l'imaginaire de ses romanciers. 
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Dizer que a minha sedentarização forçada não foi dolorosa para 

mim seria uma mentira. A impressão de nada poder contra a 

doença, a idade crescente, a velhice que se aproximava, era 

extremamente dolorosa. Se não sofri tanto quanto esperava, é 

que durante uns dois anos achei uma compensação, um antídoto 

inesperado. Comecei a refazer em sonho algumas das minhas 

viagens. 

................................................................................................... 

As viagens que refazia em sonho não tinham sido viagens 

acadêmicas. (...) Eram viagens de conveniência pessoal. (...) 

Não tinha nenhum controle sobre essas imaginações noturnas. 

Encontrava-me em uma posição comparável à de Scheherazade 

nas Mil e Uma Noites. Minhas viagens em sonhos terminavam 

abruptamente quando pela manhã apareciam os primeiros raios 

do dia. 214 (CONDÉ, 2015, pp.329-331) 

 

A viagem significa não apenas o deslocamento físico, mas a possibilidade de 

tomar posse, o questionamento de uma tradição identitária que oferece o poder de 

viajar, descobrir e apoderar-se de lugares. O poder de viajar é a capacidade de mover-se 

em busca de uma eterna construção identitária, um espalhar-se pelo mundo e ao mesmo 

tempo captar o que lhe convém. O ser errante inscreve-se no quadro de mestiçagem 

cultural. Ele prova todas as culturas que encontra e torna-se um novo homem. 

Condé e suas personagens estão em constantes deslocamentos, numa eterna 

construção de identidade em que a ideia de origem única e exclusiva constitui um 

discurso que nada ou muito pouco tem a ver com a realidade histórico-cultural em que 

está inserida. Assim, o tema da viagem, que se transforma em capítulo nesse seu último 

livro, talvez seja apresentado como busca das próprias origens, diversas e plurais; uma 

forma de entendê-las e aceitá-las como se apresentam. Nas viagens, entra-se em contato 

com o outro e é preciso legitimar-se a partir do outro, do contato com o outro que só é 

alcançado pelo deslocamento. 

  A escritora antilhana retoma nessa sua última obra o percurso de busca de sua 

identidade pessoal e nacional através de viagens (que sempre fizeram parte de suas 

obras) e faz um turismo cultural como afirmação da diferença, tendo um forte 

                                                 
214 Prétendre que ma sédentarisation forcée ne me fut pas pénible serait un mensonge. L'impression de ne 

rien pouvoir contre la maladie, l'âge qui montait, la vieillesse qui s'approchait, était extrêmement pénible. 

Si je ne souffris pas autant que je m'y attendais, c'est que pendant près de deux ans je trouvai une 

compensation, un antidote inattendu. Je me mis à refaire en rêve certains de mes voyages.(...) 

Les voyages que je refaisais en rêve n'avaient pas été des voyages universitaires.(..) C'étaient des voyages 

de convenance personnelle.(...) 

Je n'avais aucun contrôle sur ces imaginations nocturnes. Je me trouvais dans une position comparable à 

celle de Shéhérazade dans Les Contes des Mille et Une Nuits. Mes voyages en rêves se terminaient de 

façon abrupte au matin quand apparaissaient les premiers rayons du jour. 
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comprometimento com a cultura visitada, realizando certamente um canibalismo 

cultural. Claude Origet du Cluzeau afirma que  

O turismo cultural é, portanto, uma prática cultural que necessita 

de deslocamento. (...) A motivação principal daquele que se 

desloca é alargar seus horizontes, pesquisar outras culturas, ter 

acesso a novas emoções, através da descoberta de um 

patrimônio e de seu território.215 (CLUZEAU, 1988, pp.4-5)  

 

As obras de Condé exprimem o contato, o sincronismo e os cruzamentos entre 

culturas, assegurando a conscientização que ajuda a construir o interesse pelo seu 

próprio povo e compreender a sua própria história tão marcada por imigrações e 

hibridismos. 

A sua ideia de viagem, de fluxo contínuo, buscando diferentes ancoragens 

através da sua errância, destaca-se como um fator fundamental, ao passo que o oposto, a 

imobilidade, as raízes que a prendem ao lar, também são um fenômeno de contraponto 

importante para garantir mais uma vez o sentido ambivalente que favorece o entrecortar 

da vida de Condé. Roland Walter assim observa: “A arte da vida e sobrevivência é 

juntar os dois (…) para neste processo, (re) criar as identidades culturais.” (WALTER, 

2009, p. 104). O que fica realmente evidente são as dualidades, o mosaico ideológico, 

étnico e social que se observa nas obras, caracterizando mais uma vez o complexo 

esquema ambivalente. 

            Viajar ou morrer: eis a questão talvez tenha sido a paráfrase motivacional de 

Condé para o penúltimo capítulo de Mets et merveilles. Essa vida nômade que fora 

representada por diversas personagens espalhadas por suas inúmeras obras literárias, é 

apresentada em suas autobiografias a partir de personagens que possuem o nome 

próprio da autora, ela mesma representada em suas angústias, sempre à deriva, física ou 

mesmo mental (como as apresentadas no capítulo “Voyages en rêves, rêves de 

voyages”), num mar de questões, de reflexões que fazem seus leitores observarem a 

vida nômade que levou, tentando descobrir-se ou encontrar uma identidade que, na 

realidade, não estava presa à geografia, não estava fixa à espera de uma descoberta, mas 

estava dentro dela, em construção a todo instante.  

            Em relação à construção identitária, Bernd afirma que “a identidade nunca é 

dada, recebida ou definitivamente atingida (...) a identidade não é um alvo a ser 

                                                 
215 Le tourisme culturel est donc une pratique culturelle qui a besoin de déplacement. (...) La motivation 

principale de celui qui se déplace est d'élargir ses horizons, de rechercher d'autres cultures, d’avoir accès à 

de nouvelles émotions, grâce à la découverte d'un patrimoine et de son territoire.− Tradução nossa. 
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atingido, mas algo que se vive na tensão.” (BERND, 1999, pp.96-100). A tensão está 

presente em todas as suas tramas; quase todas as suas personagens estão em movimento, 

em mudança, numa história, basicamente, de pessoas que partem com o desejo de se 

descobrirem; todas estão um pouco à procura de alguma coisa – “É preciso 

absolutamente ser errante, múltiplo, por fora e por dentro. Nômade. (...) penso que a 

errância é benéfica e fecunda. É preciso viajar. Eu não paro de viajar.” 216, Condé afirma 

em entrevista à Françoise Pfaff (Apud PFAFF, 1993, pp.46-47).  

             Instala-se a ‘era’ das identidades em deriva, dos seres nômades, numa mistura 

de ficção e realidade, o que Régine Robin (1997) chamaria de uma história-ficção ou 

ficcionalização do real que faz com que se encarem as autobiografias de Condé uma 

forma pela qual o indivíduo pensa seu passado, modificando-o, deformando-o; um 

passado das filiações, das genealogias, das traições, enfim de tudo o que faz parte da 

construção de uma memória coletiva e individual. Segundo Condé, “é da natureza do 

ser humano. Estar em busca do que talvez nunca terá.”217 (Apud PFAFF, 2016, p.32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
216 Il faut absolument être errant, multiple, au-dehors et au-dedans. Nomade. (...) je pense que l’errance 

est bénéfique et féconde. Il faut errer. Je ne cesse d’errer. 
217 C'est le propre de la vie humaine. Être en quête de ce qu'on n'aura peut-être jamais. 
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         5. A vida sem maquiagem 

               5.1. La vie sans fards 

  

Em La vie sans fards (2012), Maryse Condé pretende contar o nascimento de 

uma escritora. Costa do Marfim, Guiné, Gana, Senegal... uma dezena de bilhetes de 

avião que revelam um percurso caótico e extremamente revelador (se observado pelo 

viés identitário) da autora-personagem em terras africanas. A África vivida por Condé é 

a sua própria, a de uma aventureira à espera da felicidade como declarou em título de 

seu primeiro romance, publicado em 1976, En attendant le bonheur 

(Heremakhonon). Ela afirma na autobiografia: “Acreditava que se eu abordasse o 

continente cantado pelo meu poeta favorito, eu poderia renascer. Ser virgem novamente. 

Todas as esperanças me seriam novamente permitidas.” 218  (CONDÉ, 2012, p.34) 

Essa autobiografia começa assim que Maryse Condé chega a Paris, sozinha, a 

fim de lá realizar seus estudos universitários. O texto parece dar continuidade a Le 

coeur à rire et à pleurer, pois começa exatamente onde a autobiografia de 1999 

terminava. A narração em primeira pessoa destaca uma protagonista, a própria escritora, 

elemento fundamental na problemática desse estudo. 

Essa obra é a história de um destino feito de decepções, fracassos, mas também 

de alegria e, especialmente, de encontros que constituem os pilares para a construção de 

si mesma. Em La vie sans fards, obra dedicada ao período africano de sua vida, Maryse 

Condé descreve (com honestidade tão desejada que é quase inquestionável) os anos que 

passou na África; anos marcados por casos de amor tumultuados, mas também pelo 

nascimento de suas três filhas que vieram juntar-se no retrato de família a um filho 

nascido de uma ligação com um estudante do Haiti. Jornada caótica, repleta de 

dificuldades e sofrimentos, mas também de solidariedade e generosidade tão 

surpreendentes quanto inesperadas. 

 Quando se faz a leitura de um livro, assume-se com seu autor um contrato. O 

autor lança a proposta, a isca que fisgará o leitor até que este termine a leitura. O poder 

do leitor consiste na possibilidade da escolha; escolher ler um livro ou não até o fim 

depende do desejo do leitor de deixar-se levar pela proposta apresentada. Maryse Condé 

propõe a seu leitor ser a mais verdadeira possível. Cabe, portanto, a ele confiar nessa 

proposta ou não, ou, pelo menos, sentir-se motivado a investigá-la. 

                                                 
218 Je croyais que si j’abordais au continent chanté par mon poète favori, je pourrais renaître. Redevenir 

vierge.Tous les espoirs me seraient à nouveau permis. 
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 Maryse Condé oferece chaves de leitura, indicando pessoas, cenas, lugares, 

acontecimentos de sua vida que alimentaram seus diversos romances, embora por 

alguns momentos não negue os lapsos de memória – “Não me lembro mais em quais 

circunstâncias eu tinha encontrado este homem...” 219 (CONDÉ, 2012, p.21) ou “Por 

razões que esqueci...” 220 (CONDÉ, 2012, p. 138 e p.164). Segundo a autora, ela chegou 

a uma idade em que não há mais nada a esconder; livre de seus medos e fantasmas, ela 

tenta se recontar, sem maquiagem. Condé não anuncia suas confissões – já que em uma 

ordem confessional dentro da lógica cristã, confissão leva ao julgamento, que configura 

a busca por uma potencial absolvição – mas seu relato, talvez, interpelando e desafiando 

diretamente seus leitores.  

Condé liberta-se, portanto, da visão cristã e distancia-se por esse viés de seu 

inspirador Rousseau, revelando sua vida sem maquiagem, sem que sejam necessários 

julgamentos, condenações ou absolvições, embora o leitor faça isso a todo instante; pelo 

menos não demonstra ser essa sua preocupação; não interessam a ela o julgamento, o 

perdão ou a condenação, mas certo desabafo, numa função quase terapêutica – “Escrevo 

primeiramente para mim, para me ajudar a compreender e a suportar a vida” 221, lembra 

Françoise Pfaff, no livro de entrevistas lançado em 2016, a fala de Condé em seu 

primeiro livro de entrevistas com a autora. (Apud PFAFF, 2016, p.65) 

Em La vie sans fards, as cenas de leitura multiplicam-se, uma vez que, ao contar 

sua vida, a autora revela as suas leituras, sua genealogia literária. Assim, percebe-se que 

leitura e vida estão intrinsecamente relacionadas: lê-se para viver, vive-se para ler e para 

escrever, renovando um eterno ciclo de leituras e leitores. A vida da autora é 

interpretada por ela mesma em propostas de interseções de leituras variadas que 

colaboram para a compreensão dessa vida.  

Segundo Villar, “as autobiografias de escritores são quase necessariamente 

metaliterárias; contam o percurso para se tornar autor, o descobrir a literatura, a 

trajetória entre a leitura do primeiro livro e a redação do primeiro livro.” (VILLAR, 

2014, p.3) Considerando a reflexão do autor sobre sua própria obra, os leitores passam a 

lê-la com outros olhos. Dessa forma, ao longo deste livro, Maryse Condé faz diversas 

alusões às leituras que contribuíram para a sua formação de escritora, oferecendo, 

inclusive, como título de cada capítulo trechos de escritores reverenciados por ela – a 

                                                 
219 Je ne me souviens plus dans quelles circonstances j’avais rencontré cet homme... 
220 Pour des raisons que j’ai oubliées... 
221 « J’écris d’abord pour moi, pour m’aider à comprendre et à supporter la vie. » 
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própria escritora coloca-se como leitora. Ao escolher os escritores que a influenciaram, 

ela também escolhe e revela uma origem familiar intelectual, pois se sabe que o diálogo 

que se estabelece com seus cânones é muito revelador: a sua formação intelectual é 

também a sua vida. Nessa homenagem a seus precursores, a autora-leitora redimensiona 

suas leituras, provocando intertextos extremamente reveladores. Percebe-se, então, que 

a construção da identidade da autora deve-se também às leituras que propiciaram sua 

visão de mundo – “Todo escritor cita e alimenta-se do pensamento de outros escritores. 

Todo texto é uma intertextualidade, não sou eu, é todo escritor que, apesar de si mesmo, 

apesar de si mesma, expõe obras e autores que o influenciaram.” 222 (Apud PFAFF, 

2016, p.60) 

Maryse Condé, através de tantos cruzamentos, entre idas e vindas, mudando-se 

para a França, depois para a África, retornando à Guadalupe e finalmente mudando-se 

para os Estados Unidos, parece ter deixado um pouco de sua Guadalupe em cada um 

desses lugares que percorreu e, porventura, absorvido também um pouco (ou muito) de 

cada um desses lugares e das leituras mapeadas por eles. O leitor de Condé percebe 

essas trocas através das referências que marcaram a autora. Assim, observa-se que a 

tentativa de Maryse Condé de contar a sua vida até tornar-se escritora passa certamente 

por sua formação de leitora que em muito contribuiu para torná-la não somente a 

escritora que se conhece, mas, sobretudo, a pessoa que é. 

Há cenas cujo denominador comum é a presença do leitor que se inscreve no 

espaço literário da obra. Aí a grande figura do leitor é a da própria autora, apresentando 

a leitura de seus predecessores e uma possibilidade de leitura de sua própria obra. Vale 

pensar como tal autobiografia trabalha com representações imaginárias da arte de ler na 

ficção, problematizando o fazer literário. Condé é a personagem que busca entender sua 

própria vida também por meio das leituras que fez, como se pode perceber nos trechos 

abaixo em que ela cita obras e escritores importantes para sua formação: 

Li com paixão L’aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane 

que tinha visto em Paris quando era estudante. Eu estava 

consciente de que através das páginas deste livro importante, um 

mito estava sendo construído.223 (CONDÉ, 2012, p.151) 

Devorei com paixão a obra de Edmond Wilmot Blyden, de Serra 

Leoa, fiquei estupefata ao saber que em 1872, ele defendeu a 

                                                 
222 Tout écrivain cite et se nourrit de la pensée d'autres écrivains. Tout texte est une intertextualité, ce n'est 

pas moi, c'est tout écrivain qui, malgré lui, malgré elle, expose des oeuvres et des auteurs qui l'ont 

marqué. 
223 Je lus avec passion L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane qu'étudiant, j'avais aperçu à Paris. 

J'étais consciente qu'à travers les pages de ce livre remarcable, un mythe se construisait. 



131 

 

 

tese "África para os africanos". (...) Bem antes dos meus 

queridos poetas da Negritude, o senegalês Lamine Senghor tinha 

dado o grande grito negro. Aprendi os nomes dos precursores do 

movimento do Pan-Africanismo, o Jamaicano George Padmore 

que tinha influenciado especialmente Kwame Nkrumah. Assim 

como minha heroína Véronica em Heremakhonon, mergulhei 

nos escritos deste último, especialmente em Consciencism 

(1964), peça central de sua teoria política (...). Black Power 

(Poder Negro) é um trabalho complexo e ambíguo que resultou 

dessa experiência. Depois de fechar o livro, evoquei uma 

questão que os comentários da mãe de Condé, ao deixar às 

pressas nossa casa em Conakry, já tinham me colocado em 

mente. No fundo, bem no fundo do espírito de "velhos 

colonizados" como os caribenhos e negros americanos, apesar 

de negarem, não havia uma boa dose de arrogância diante da 

África de que nunca conseguiram se livrar? Até mesmo um 

sentimento de superioridade? Eu tinha duvidado disso antes. 

Não seria necessário agora admiti-lo?224 (CONDÉ, 2012, 

pp.184-186) 

Eu estava imersa na leitura do teatro Wole Soyinka depois de 

desfrutar de romances muito diferentes, que também 

condenavam o colonialismo: Things Fall Apart (1958) de 

Chinua Achebe, que se tornou o clássico que se sabe e Jagua 

Nana (1961) de Cyprian Ekwensi.225 (CONDÉ, 2012, pp.201-

202) 

 

A escrita de si produz-se a partir do momento da escolha de suas leituras. O 

escritor é antes de tudo um leitor, uma vez que é através das suas leituras que busca uma 

forma, uma tradição para sua produção literária. O ato da leitura não implica somente 

um processo de decifração de códigos estáveis e de construção de sentidos sempre 

idênticos a si mesmos, mas engloba, fundamentalmente, a constituição de sentidos 

outros que não são, por sua vez, os mesmos pensados pelo autor da obra. Desse modo, o 

ato de escrita é certamente produto de um ato de leitura.  

                                                 
224 Je dévorai avec passion l'oeuvre du Sierre-Léonais Edmond Wilmot Blyden, stupéfiée que, dès 1872, il 

ait défendu la thèse de "L'Afrique aux Africains". (...) Bien avant mes chers poètes de la Négritude, le 

Sénégalais Lamine Senghor avait poussé le grand cri nègre. J'appris les noms des précurseurs du 

mouvement du Pan-africanisme, le Jamaïquain George Padmore surtout qui avait tant influencé Kwame 

Nkrumah. Telle mon héroïne Véronica dans Heremakhonon, je me plongeai dans les écrits de ce dernier, 

en particulier dans Consciencism(1964), pièce maîtresse de sa théorie politique (...) Black Power 

(Puissance Noire) est l'ouvrage complexe et ambigu qui résulta de ce séjour. Une fois le livre refermé, je 

me posai une question que les commentaires de la mère de Condé, quittant précipitamment notre maison 

de Conakry, m'avaient déjà mise à l'esprit. Au fond, au fin fond de l'esprit de 'vieux colonisés" comme les 

Caribéens et les Noirs Américains, quoiqu'ils s'en défendent, est-ce qu'il ne traînait pas une bonne dose 

d'arrogance vis-à-vis de l'Afrique dont ils ne parvenaient jamais à se défaire?Voire un sentiment de 

supériorité? J'en avais douté autrefois. Ne fallait-il pas à présent se l'avouer? 
225 J'étais plongée dans la lecture du théâtre de Wole Soyinka après avoir savouré des romans très 

différents, condamnant aussi le colonialismo: Things Fall Apart (1958) de Chinua Achebe qui est devenu 

le classique que l'on sait et Jagua Nana (1961) de Cyprian Ekwensi. 
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Percebe-se desde a epígrafe de La vie sans fards, por exemplo, a proposta de 

Maryse Condé de compor seu livro a partir de sua bagagem leitora, seus cânones, 

citando o filósofo francês Jean-Paul Sartre “Viver ou escrever, é preciso escolher” 226, 

talvez uma maneira de mostrar uma tentativa de conciliar a vida com a escrita. O 

caminho da leitura é o mesmo da formação da escritora. Segundo Piglia (2006), para 

efetivamente se fixarem as cenas de leitura é preciso individualizar e designar aquele 

que lê; nomear esse leitor, uma vez que a tendência é que ele seja anônimo e invisível. 

Para quê lê? Em que condições? Qual é a sua história? Em La vie sans fards, uma vez 

que o leitor é claramente Maryse Condé, esses questionamentos contribuem para a 

construção da proposta autobiográfica. 

Condé afirma e reafirma várias vezes e em diversos lugares da narrativa seu 

pacto de sinceridade consigo mesma e com os leitores, pacto indispensável às leis que 

governam a autobiografia. Desse modo, a narradora demonstra para o leitor a disposição 

de dizer toda a verdade, compondo, assim, o pacto autobiográfico estudado por Philippe 

Lejeune. 

O pacto autobiográfico funciona como uma reiteração da busca de identidade da 

autora, assim como nas outras obras: a partir do eu a autora desvenda para seus leitores 

sua genealogia familiar e literária. O papel da memória exerce uma função fundamental, 

pois através desse pacto autobiográfico, ela assina o compromisso de recontar a história. 

Compromisso já fracassado, uma vez que ao recontar faz-se uma seleção e ao mesmo 

tempo descarte natural de cenas que, já acontecidas, são apenas restos memoriais.  

Maryse Condé, por diversas vezes, refere-se a Aimé Césaire, Frantz Fanon, 

Marcel Proust, dentre muitos outros escritores que a influenciaram, e, apropriando-se 

deles, ratifica a importância da memória, da volta ao passado, do armazenamento da 

experiência dos ancestrais, da leitura do passado feita nos documentos deixados pelos 

antigos, nas conversas com os mais velhos, ouvindo as crônicas orais; e pela herança 

recebida de livros e fotografias. Condé parece ressignificar o trabalho dos que a 

influenciaram, citando não só autores antilhanos, franceses, ingleses, atores de 

Hollywood, filmes, músicas, mas buscando, pelas citações, o arquivo deles para se 

fazer, para se compor. 

O trabalho de memória nessas obras é de construção; existe uma rede criada em 

que qualquer novo acontecimento ressignifica os antigos; tal rede não é o acontecimento 

                                                 
226 “Vivre ou écrire, il faut choisir.”  
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em si e apresenta ressignificações diferentes na vida que busca ser recriada por Maryse 

Condé. 

Espelho duplo, escrita/leitura de si mesma, Maryse Condé, como Proust, toma 

consciência do mundo da escrita: o dado real e a memória fazem a escritora entrar no 

espelho/papel e realizar sua obra memorialística. A narradora, ao escrever suas 

lembranças através do discurso autobiográfico, cria seu duplo, a representação de si no 

passado vivido, imaginado, recriando o que existiu apenas para ela.  

Partindo da recuperação de sua infância pela escrita realizada através de relatos é 

que ela redescobre e reencontra os fantasmas que povoaram sua infância e sua 

adolescência, e as leituras do aprendizado de sua vida. No aprendizado da leitura dos 

“rebeldes” ou malditos da literatura universal, realiza sua introdução no universo 

infinito dos livros e é esse universo que vai compor sua memória familiar. 

La vie sans fards e Mets et merveilles exigem de seus leitores uma bagagem que 

consiga captar a multiplicidade de referências, de aspectos mencionados, lembrados, 

intertextos, hipertextos; exigem, portanto, um leitor assíduo e perspicaz ou, pelo menos, 

que seja um perquiridor, um cão de caça, como afirma Lejeune (2008, p.31). A 

escritora, aqui também leitora pura227, segundo Piglia (2006, p.21), encontra-se ao 

mesmo tempo dentro e fora dos acontecimentos. É uma observadora inquieta, 

predisposta a assistir à própria vida e a transformá-la em escrita autobiográfica. 

A escritora descobre em viagens à África suas raízes de um modo diferente do 

que havia percebido em suas leituras em Paris: “... a África, quando eu a havia 

descoberto, (...) era apenas um objeto literário. Era a fonte de inspiração de poetas cujas 

vozes me mudavam das de Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Valéry.” 228 (CONDÉ, 2012, 

p.35). Assim, pode-se perceber que as leituras contribuíram para a construção também 

de uma identidade que, em confronto com a realidade, começa a desestruturar-se. 

Para mim um livro não é um meio de me vingar dos indivíduos 

ou da vida. A literatura é o lugar onde expresso meus medos e 

minhas angústias, onde tento me libertar de questionamentos 

obsedantes. 229 (CONDÉ, 2012, p.316) 

 

                                                 
227 Segundo Piglia, para os leitores puros a leitura não é apenas uma prática, mas uma forma de vida. 
228 ... l’Afrique, quand je l’avais découverte (...), n’était rien de plus qu’un objet littéraire. C’était la 

source d’inspiration de poètes dont la voix me changeait de celles des Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, 

Valéry. 
229 Pour moi un livre n’est pas un moyen de me venger des individus ou de la vie. La littérature est le lieu 

où j’exprime mes peurs et mes angoisses, où je tente me libérer de questionnements obsédants. 
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Referencialidade e ficção são instâncias cujas fronteiras são bastante tênues. 

Escrever sua vida (de papel) é, portanto, criar uma personagem, uma personalidade, 

uma identidade através da linguagem.  

Se escrever uma autobiografia é ter em mãos um discurso de 

poder muito forte, ler uma autobiografia também não é um gesto 

passivo. É, na verdade, nesse ato de leitura, espaço de dúvida, de 

leitura ativa e crítica que o leitor assina o pacto e deixa o 

discurso autobiográfico exercer seu poder... ou não. (VILLAR, 

2014, p.5)  

 

A Maryse Condé, em La vie sans fards, coube o prólogo e é a seu leitor que 

caberá o epílogo: “ora, este contra-herói existe: é o leitor de texto; no momento em que 

se entrega a seu prazer.” (BARTHES, 2013, p.8).  

Nos estudos de teoria literária, existem questões fundamentais e controversas 

sobre o autor e sua relação com o texto que produz. As respostas são divididas, 

tradicionalmente, em dois eixos de perspectiva: um deles busca seguir o que o autor 

desejou dizer em seu texto, tendo em vista suas condições de produção; o outro atribui 

ao texto todas as suas produções de sentido, independentemente de uma intenção 

autoral. 

Mas outra perspectiva passa, de certa maneira, a atenuar os extremos das 

anteriores: distanciando o foco do autor e do texto, ela traz para o leitor a 

“responsabilidade” pelo significado de uma determinada produção textual. 

Nessa medida, o pacto autobiográfico é um “prólogo ao leitor” com a 

característica de contrato, trazendo promessas de verdade e sinceridade, não se 

limitando a uma advertência ou orientação que justifique unicamente um campo de 

ordem estética. A personagem é, ao mesmo tempo, aquela que conta a história e 

desenvolve um duplo espaço temporal, o da narração e o do relato. A narradora possui 

apenas uma visão parcial, bem incompleta de sua própria história. Passado e presente 

misturam-se, um tentando explicar o outro. 

 No pacto, o autor busca justificar por que ele deve ser lido, não apenas como 

produtor de arte, mas produtor de identidade. É o que se constata no prólogo de La vie 

sans fards ao buscar abolir a distância entre autor e leitor, colocando-o em uma 

atmosfera íntima da narração autobiográfica de uma autora que não esconde, no entanto, 

seu direito à ficção: 

Por que é necessário que toda tentativa de se recontar resulte em 

uma mistura de meias verdades? Por que é necessário que as 
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autobiografias ou as memórias tornem-se tão frequentemente 

edifícios de fantasia onde a expressão da simples verdade 

diminui, depois desaparece? Por que o ser humano deseja tanto 

descrever uma existência diferente da que viveu? 230 (CONDÉ, 

2012, p.11) 

 

O livro oferece, assim, uma indicação de seu conteúdo: o leitor espera encontrar 

uma narrativa compromissada com a verdade, uma vida mostrada sem artifícios de 

embelezamento; uma narrativa que apresente as marcas do tempo, as imperfeições, 

possibilidade que é sempre questionável, mas como afirma Piglia “o que podemos 

imaginar sempre existe, em outra escala, em outro tempo, nítido e distante, como num 

sonho.” (PIGLIA, 2006, p.17) 

É fato que a vida do autor nunca vai explicar completamente a sua obra, porque 

a obra começa antes e termina depois dele. Começa com a tradição e termina em cada 

leitor, que tem uma bagagem própria e interpretará o texto conforme suas experiências. 

Na obra inteira, há assumidamente uma intenção de traçar todo um caminho, 

mostrar toda a verdade, sem segundo plano, sem jogo de esconde-esconde, sem 

maquiagem, embora se saiba do poder do imaginário e da capacidade de fabulação do 

escritor; não é a verdade que ela conta aqui, mas a sua verdade. 

 

5.2 A biblioteca de Babel ou a escritora-leitora 

 

Maryse Condé lia e relacionava sua vida àquelas histórias que, para seus leitores, 

vão compondo uma ideia de sua “biblioteca” particular. Na autobiografia, o autor é o 

leitor de sua própria história. A autora-leitora convida a uma nova leitura; lê-se o que 

um dia foi lido por ela, transformado em escrita que propiciará novas leituras, uma 

espécie de mise-en-abîme: 

A leitura do escritor fala, então, além disso, sobre a leitura, 

acentuando mais uma vez o efeito dessa mise en abîme (...) as 

leituras eletivas, as que traçam o mapa dos pertencimentos e a 

‘angústia das influências’ (Bloom) (...) as leituras definem o 

próprio lugar, real ou fantasiado, a trama genealógica, sua 

valoração da literatura (...) (ARFUCH, 2010, p.225) 

  

                                                 
230 Pourquoi faut-il que toute tentative de se raconter aboutisse à un fatras de demi-vérités? Pourquoi faut-

il que les autobiographies ou les mémoires deviennent trop souvent des édifices de fantaisie d’où 

l’expression de la simple vérité s’estompe, puis disparaît? Pourquoi l’être humain est-il tellement désireux 

de se peindre une existence aussi différente de celle qu’il a vécue? 
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Se um viajante numa noite de inverno (1999), de Ítalo Calvino, é uma obra que 

se interrompe, interroga-se, cancela-se, mas conquista o leitor com esse movimento, que 

acentua o fato de se estar sempre lidando com o espaço do imaginário. O livro narra o 

percurso do Leitor, protagonista da obra, na tentativa de leitura de um determinado 

livro, objetivo impedido pelos mais diversos e improváveis acontecimentos, todos 

relacionados de alguma maneira a discussões do âmbito da literatura e do 

conhecimento. O livro traz uma reflexão sobre a linguagem do romance, rastreando e 

ironizando as múltiplas direções da narrativa contemporânea. O aspecto mais geral 

dessa trama narrativa é a possibilidade de aproximar a obra, por essa via de acesso, à 

noção de biblioteca: o leitor acompanha, ao longo do livro, a jornada sem fim do Leitor 

em busca de um determinado livro, busca que sempre o leva a outro livro, e a outro 

livro, e a outro livro...  e, desse modo, volta-se sobre seu próprio tema, numa atitude 

lúdica e lúcida. 

O Leitor encontra-se em uma biblioteca aonde técnicas narrativas, estilos 

literários, discussões críticas e teóricas vão constantemente direcionando umas às 

outras, de modo que a cada passagem entre esses objetos a rede se modifica, 

apresentando novos nós e conexões.  Assim, a cada movimento narrativo, descobrem-se 

vozes, citações e referências a outros textos e estilos, desdobramentos de uns nos outros, 

numa rede crescente de narrativas que poderia ser desenvolvida e desdobrada 

infinitamente. Calvino oferece a análise que parece, para nosso estudo, confirmar o 

processo de escrita da escritora antilhana: 

Cada novo livro que leio passa a fazer parte daquele livro 

abrangente e unitário que é a soma de minhas leituras. Isso não 

acontece sem esforço; para compor esse livro geral, cada livro 

particular deve transformar-se, relacionar-se com os livros que li 

anteriormente, tornar-se o corolário ou o desenvolvimento ou a 

refutação ou a glosa ou o texto de referência. (CALVINO, 1999, 

p. 259)  

 

 Depois que lia, Maryse Condé entendia melhor suas angústias e vivências outras. 

Assim, Condé pertence à categoria dos “leitores puros”, na expressão de Ricardo Piglia: 

“Eu os chamaria de leitores puros; para eles a leitura não é apenas uma prática, mas uma 

forma de vida.” (PIGLIA, 2006, p. 21). Por exemplo, em relação à leitura que fez de 

Virgínia Woolf que dizia que uma mulher deve ter dinheiro e um quarto próprio se ela 

quiser escrever ficção, Condé afirma: 

Nessa época, ainda não tinha lido a obra daquela que deveria 

estar no topo da lista de meus autores favoritos, Virgínia Woolf: 
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A room of one’s own (Um quarto só para si). Entretanto, 

compreendi muito rapidamente que uma mulher não deve 

depender financeiramente de um homem. 231 (CONDÉ, 2012, 

pp. 290-291) 

 

Virgínia Woolf, escritora inglesa, feminista, nome de relevância do romance 

moderno; a referência a essa escritora e a sua obra nos escritos de Maryse Condé traça 

um perfil para seus leitores. Baseado em palestras proferidas por Virginia Woolf nas 

faculdades de Newham e Girton em 1928, o ensaio Um teto todo seu ou Um quarto só 

para si (A room of one’s own) é uma reflexão acerca das condições sociais da mulher e 

a sua influência na produção literária feminina. Woolf pontua em que medida a posição 

que a mulher ocupa na sociedade acarreta dificuldades para a expressão livre de seu 

pensamento, para que essa expressão seja transformada em uma escrita sem sujeição e, 

finalmente, para que essa escrita seja recebida com consideração, em vez da indiferença 

comumente reservada à escrita feminina. Imaginando, por exemplo, qual seria a 

trajetória da irmã de Shakespeare – caso o famoso escritor tivesse uma e ela fosse tão 

talentosa quanto o irmão –, Woolf descortina ao leitor um cenário em que as mulheres 

dispunham de menos recursos financeiros que os homens e reduzido prestígio 

intelectual. Será que à irmã de Shakespeare seria dada a mesma possibilidade de 

trabalhar com seu potencial criativo? Como o papel social destinado aos dois sexos 

interfere no desenvolvimento (ou na falta) de uma habilidade nata?  

Virginia Woolf mostra como, na época, a elaboração da competência de uma 

pessoa dependia de seu sexo, uma vez que a sociedade reservava aos homens e às 

mulheres papéis, atribuições e concessões bastante distintas. A maioria das mulheres 

não dispunha da liberdade e da privacidade necessárias para ter um lugar próprio para 

refletir e laborar na escrita. Daí a afirmação da escritora de que “uma mulher precisa ter 

dinheiro e um teto todo seu se quiser escrever ficção”, muito apropriada aos escritos e 

reflexões de Condé, à frente de seu tempo e que sempre buscou firmar seu papel de 

mulher intelectual independente, agente social e transformadora.  

Uma mulher precisa ter condições financeiras e espaço para pôr-se a contemplar 

suas ideias e colocá-las no papel. Com a linguagem original e a fluidez de pensamento 

que lhe são características, Woolf aponta nesse ensaio um padrão duplo presente na 

sociedade, segundo o qual os homens eram estimulados a aprimorar suas habilidades 

                                                 
231 À cette époque, je n’avais pas encore lu l’ouvrage de celle qui devait figurer en tête de liste de mes 

auteurs favoris, Virginia Woolf: A room of one’s own. Pourtant, je compris très vite qu’une femme ne doit 

jamais dépendre financièrement d’un homme. 
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criativas enquanto às mulheres era reservado um papel de sujeição. As referências 

realizadas por Condé em La vie sans fards são, portanto, pistas instigantes para o leitor 

cão de caça desvendar seus mistérios na busca de relações entre ficção e realidade. O 

trecho abaixo de Ricardo Piglia, em O último leitor (2006), apresenta o recurso da 

citação, muito utilizado por Condé, em suas diversas possibilidades, como um modo de 

apropriação do leitor: 

De repente o nome associado à leitura remete à citação, à 

tradução, à cópia, às diferentes maneiras de escrever uma 

leitura, de tornar visível o que se leu (o crítico seria, nesse 

sentido, a figuração oficial desse tipo de leitor, mas 

evidentemente não o único nem o mais interessante). Trata-se de 

um tráfico paralelo ao das citações: uma figura é nomeada, ou 

melhor, é citada. Faz-se ver uma situação de leitura, com suas 

relações de propriedade e seus modos de apropriação. (PIGLIA, 

2006, p.24) 
 

            Segundo Compagnon, “a substância da leitura é a citação (solicitação e 

excitação); a substância da escrita (reescrita) é ainda a citação. Toda prática de texto é 

sempre citação.” (COMPAGNON, 1996, p.41). Ao citar, Maryse Condé vale-se da 

técnica da bricolagem. Assim, oferece créditos a quem os merece, quando práticas em 

curso insistem na ocultação das fontes ou no plágio deslavado.  

A citação representa a prática primeira do texto, o fundamento 

da leitura e da escrita: citar é repetir o gesto arcaico do recortar-

colar, a experiência original do papel, antes que ele seja a 

superfície de inscrição da letra, o suporte do texto manuscrito ou 

impresso. (COMPAGNON, 1996, p. 41) 

 

Dessa forma, cada alusão poderá abrir novos campos referenciais ao leitor que, 

assim, os explorará conforme desejar ou necessitar. Tanto em La vie sans fards quanto 

em Mets et merveilles Condé parece “desler” os clássicos, desler significa que “relemos, 

deslemos, experimentamos e deslocamos os clássicos de trás para adiante.” 

(BOTELHO, 2004, pp. 169-170) 

           Conceitos como literatura culta/literatura de massa/literatura popular, ou 

literatura nacional/literatura universal, ficção/não-ficção perdem sua força delimitadora 

e, nas autobiografias de 2012 e 2015 da escritora antilhana, aparecem misturados e 

produzindo novos sentidos. Segundo Bordini: 

Hoje se torna impensável a noção de que a literatura só é tal 

quando produzida por um gênio, por uma espécie de inspiração 

inexplicável, que não deve nada à tradição ou às instituições ou 

pessoas que formam o chamado sistema literário. As bandeiras 
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atuais são o hibridismo e a intertextualidade: nada provém do 

nada. (BORDINI, 2006, p. 15) 

 

 Maryse Condé revela um percurso não só de geografia física, mas traça um 

mapa de suas leituras, seu perfil de escritora, seu baú de citações. Além de Virgínia 

Woolf, clássicos franceses, africanos – ícones das teorias da negritude e da diáspora –, 

americanos e também constantes contribuições da literatura oral antilhana, africana, 

provérbios, além da Bíblia, citadas a todo instante nessa autobiografia: Sékou Touré, 

Frantz Fanon, Aimé Césaire, Jean-Jacques Rousseau, John Lennon, Victor Hugo, 

William Shakespeare, André Gide, Paul Valéry, dentre muitos outros figuram direta ou 

indiretamente na composição desta autobiografia. 

Sobre as influências das leituras, um trecho de Enrique Vila- Matas em seu livro 

O Mal de Montano (2006), onde fala de literatura e de alguém que sofre da doença de 

literatura, ou seja, alguém que não pode viver sem ela,  é de importância à reflexão: “... 

é que toda hora sou visitado por ideias de outros, ideias que me chegam de improviso, 

que me vêm de fora e se apoderam de meu cérebro...” (VILA-MATAS, 2006, p.17) ou 

ainda “propenso como sou a pensar tudo sob o prisma da literatura...” (VILA-MATAS, 

2006, p.49). Através das suas personagens, Vila-Matas faz inúmeras citações, tanto de 

escritores como de obras, revelando que o narrador tem uma obsessão pela literatura. 

Ao longo da obra, mistura várias vertentes, desde o romance à autobiografia, integra 

histórias que parecem contos, relatos de viagens, numa fusão de ficção com realidade.  

Procedimento análogo é também recurso da autora-personagem Maryse Condé 

que via tudo sob o prisma literário e cada evento, cada lugar pelo qual passava construía 

uma imagem literária. Relações com as leituras que realizou eram feitas a todo instante, 

como se pode perceber no trecho a seguir: 

Para mim, Marselha, onde nós embarcamos, era uma poderosa 

imagem literária, o cenário de Banjo, livro-cult do Jamaicano 

Claude Mckay que havia suscitado o entusiasmo de Aimé 

Césaire... Tinha a impressão de tocar nos escritores da 

Negritude... ”232 (CONDÉ, 2012, p.38) 

 

                                                 
232 Pour moi, Marseille, où nous nous embarquâmes, était une puissante image littéraire, le cadre de 

Banjo, livre-culte du Jamaïquain Claude McKay qui avait suscité l’enthousiasme d’Aimé Césaire... 

j’avais l’impression de toucher aux écrivains de La Négritude. 
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 E ainda sobre o seu ponto de vista em relação à cerimônia realizada na Guiné em 

homenagem a Patrice Lumumba233, assassinado no Congo, e ao drama daquela nação 

em que os governantes agiam hipocritamente e propagavam discursos vazios: 

Perguntava-me onde estava essa revolução guineense da qual ele 

falava. Tive de esperar a mediação da literatura, o lançamento 

de Uma estação no Congo, de Aimé Césaire em 1965 para me 

emocionar verdadeiramente com aquele drama (...). Sem dúvida, 

não era ainda suficientemente “politizada”.234 (CONDÉ, 2012, 

pp. 88-89 – grifo da autora.) 

 

Condé refletia sobre sua posição na sociedade em que se inseria, descobria-se 

mulher, negra e sentia orgulho do que era por intermédio das leituras que realizava: 

“Para mim, Senghor era antes de tudo um grande poeta. O poema ‘Mulher nua, mulher 

negra’ havia me ensinado a ter orgulho do que eu era.” 235 (CONDÉ, 2012, p.154) 

E também percebia suas influências e origens literárias: “Toda minha obra é 

repleta de referências de romances ingleses.” 236 (CONDÉ, 2012, p.161) Aliás, são 

vários os romances ingleses que influenciaram obras de Maryse Condé. Em trecho de 

La vie sans fards, ela faz referência direta a Wuthering Heights, traduzido para o 

português como O Morro dos Ventos Uivantes,  lançado em 1847, o único romance da 

escritora britânica Emily Brontë.  Condé fez uma adaptação antilhana dessa obra-prima 

inglesa e, além de Emily Brontë, a autora-narradora fala de outras influências inglesas: 

Quando eu tinha aproximadamente quinze anos, uma amiga de 

minha mãe me ofereceu o romance de Emily Brontë, Wuthering 

Heights. Lembro-me de tê-lo devorado em um fim de semana de 

inverno chuvoso trancada em meu quarto. Esse romance de 

paixões violentas, amor mais forte que a morte, vingança, ódio, 

transportou-me. Sua lembrança me obcecava. Se anos mais tarde 

eu me permiti escrever La migration des coeurs (Corações 

migrantes), adaptação antilhana dessa obra-prima, não foi sem 

hesitação (...). Minha fascinação não se limita à obra de Emily 

Brontë. Toda minha obra é repleta de referências a romances 

                                                 
233 Fundador do Movimento Nacional Congolês (MNC), ele foi a principal liderança na luta contra 

a dominação colonial belga no Congo, tendo participação decisiva na libertação do seu país. Foi eleito 

primeiro-ministro de seu país em 1960, mas ocupou o cargo apenas por 12 semanas, pois seu governo foi 

derrubado por um golpe de estado liderado pelo coronel Joseph Mobutu em meio à crise política do 

Congo. Ao tentar fugir para o leste do país, Lumumba seria capturado algumas semanas mais tarde. Seu 

assassinato, que ocorreu em janeiro de 1961, teve participação do governo dos Estados Unidos e 

da Bélgica, que viam o líder congolês como aliado da União Soviética. 
234 Je me demandais où était cette révolution guinéenne dont il parlait. 

Je dus attendre la médiation de la littérature, la parution d’Une saison au Congo, d’Aimé Césaire en 1965 

pour m’émouvoir vraiment de ce drame (...). Je n’étais pas encore suffisamment “politisée” sans doute. 
235 Pour moi, Senghor était d’abord un très grand poète. Le poème “Femme nue, femme noire” m’avait 

enseigné l’orgueil de ce que j’étais. 
236 Toute mon oeuvre fourmille de références à des romans anglais.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1847
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emily_Bront%C3%AB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congo_Belga
https://pt.wikipedia.org/wiki/1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mobutu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_do_Congo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_do_Congo
https://pt.wikipedia.org/wiki/1961
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
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ingleses. Por exemplo, o doutor Jean Pinceau em Célanire Cou-

Coupé [Célanire Pescoço-Cortado], que costura a garganta 

cortada da criança encontrada num monte de lixo, é um avatar 

do Frankenstein de Mary Shelley. O duplo personagem de 

Kassem e de Ramzi em Les Belles Ténébreuses [As Belas 

Tenebrosas] é uma versão de Dr. Jekyl e M. Hyde de Robert 

Louis Stevenson.237 (CONDÉ, 2012, pp.161-162) 

 

Também em Mets et merveilles, O morro dos ventos uivantes torna a ser citado 

por Condé: 

Quando escrevi Corações migrantes, adaptação da obra prima 

de Emily Brontë O morro dos ventos uivantes, é nesse painel 

austero que situava l’Engoulevent onde viveram Cathy e Razié, 

minha versão guadalupeana de Heatchcliff. Aproveitei isso para 

narrar o complexo destino que teve esse livro. Ele foi totalmente 

ignorado na França à exceção de um artigo negativo que li não 

sei mais em que jornal.238 (CONDÉ, 2015, pp.315-316) 

 

 Hoje, considerado um clássico da literatura inglesa, O Morro dos Ventos 

Uivantes recebeu fortes críticas no século XIX. Teve várias adaptações para o cinema, 

uma delas dirigida pelo cineasta britânico A. V. Bramble, e para televisão, originando 

uma canção de sucesso, Wuthering Heights, composta e interpretada por Kate Bush, 

uma das faixas do álbum The Kick Inside, de 1978, e posteriormente regravada pela 

banda de power metal Angra, em seu álbum Angels Cry, de 1993. Aliás, a canção é 

citada em Mets et merveilles (2015) quando Condé afirma que nos Estados Unidos sua 

adaptação havia sido um sucesso, diferentemente da França, e nos departamentos de 

inglês das universidades estudava-se Windward Heights, seu título em tradução para o 

inglês, em paralelo com  a canção Wuthering Heights:  

Ao contrário, nos Estados Unidos foi o sucesso. Fui 

bombardeada de cartas elogiosas. Nos departamentos de Inglês 

das universidades estudava-se agora Windward Heights, é seu 

                                                 
237 Quand j’avais environ quinze ans, une amie de ma mère m’avait offert le roman d’Emily Brontë, 

Wuthering Heights. Je me rappelle de l’avoir dévoré un week-end d’hivernage pluvieux enfermée dans 

ma chambre. Ce récit de passions violentes, amour plus fort que la mort, vengeance, haine, me transporta. 

Son souvenir m’obséda. Si des années plus tard je me permis d’écrire La Migration des coeurs, 

adaptation antillaise de ce chef-d’oeuvre, ce n’est pas sans beaucoup d’hésitation (...). Ma fascination ne 

se limite pas à l’ouvrage d’Emily Brontë. Toute mon oeuvre fourmille de références à des romans anglais. 

Par exemple, le docteur Jean Pinceau dans Célanire Cou-Coupé, qui recoud la gorge tranchée de l’enfant 

trouvée sur um tas d’ordures, est un avatar du Frankenstein de Mary Shelley. Le double personnage de 

Kassem et de Ramzi dans Les Belles Ténébreuses est une version de Dr Jekyl et M. Hyde de Robert Louis 

Stevenson. 
238 Lorsque j'écrivis La Migration des coeurs, adaptation du chef-d'oeuvre d'Emily Brontë Les Hauts de 

Hurlevent, c'est dans ce décor austère que je situai L'Engoulevent où vécurent Cathy et Razié, ma version 

guadeloupéenne de Heathcliff. J'en profite pour narrer la complexe destinée qu'eut ce livre. Il fut 

totalement ignoré en France à l'exception d'un article négatif que j'ai lu dans je ne sais plus quel journal. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/A._V._Bramble
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wuthering_Heights_(can%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kate_Bush
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Kick_Inside
http://pt.wikipedia.org/wiki/1978
http://pt.wikipedia.org/wiki/Power_metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angels_Cry
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wuthering_Heights_(can%C3%A7%C3%A3o)
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título traduzido, em paralelo com Wuthering Heights.239 

(CONDÉ, 2015, p.316) 

 

Maryse Condé consta no hall de escritores que contribuíram para a reescrita de 

obras canônicas. Além de Corações Migrantes (1995), a reescrita fragmentária em Eu, 

Tituba feiticeira ... Negra de Salem (Moi, Tituba sorcière... Noire de Salem) (1986), de 

A letra escarlate (1850), de Nathaniel Hawthorne, e o empréstimo da estrutura narrativa 

circular de Enquanto agonizo (1930), de William Faulkner em La traversée de la 

Mangrove [A travessia do manguezal] (1989) destacam-se. 

 Em um artigo sobre a obra de Franz Kafka, Jorge Luís Borges afirma que cada 

escritor cria os seus precursores. Será, pois, sob a égide desta assertiva, regidos pela 

ideia de que livros são sempre escritos sobre livros, que se pode considerar um 

instrumento valioso para a compreensão de uma obra buscar nas leituras realizadas por 

um escritor a construção da sua própria produção literária. Assim, Borges afirma que 

“cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica a nossa concepção do 

passado, como há de modificar o futuro.” (BORGES, 2007b, p.130) 

Conforme Moreira (2013), Borges percebe o movimento de multiplicação de 

vozes e textos realizado e coloca em pauta a questão da relação com a tradição. Ele 

enumera alguns textos muito heterogêneos – o paradoxo de Zenão, de Aristóteles; o 

apólogo de Han Yu, prosador do século IX, que consta da Anthologie Raisonnée de La 

Littérature Chinoise de Margoulié; os escritos de Kierkegaard; o poema “Fears and 

scruples”, de Browning; um conto de Léon Bloy e outro de Lord Dunsany – para dizer 

do reconhecimento nos mesmos da “voz” de Kafka, escritor que a princípio julgara 

singular: “Em cada um desses textos reside a idiossincrasia de Kafka, em grau maior ou 

menor, mas se Kafka não tivesse escrito, não a perceberíamos; ou seja, ela não 

existiria.” (BORGES, 2007b, p. 129 apud MOREIRA).  

Ao identificar esses autores como precursores de Kafka 

definidos a posteriori, Borges subverte a rede literária, 

invertendo o olhar lançado sobre ela: em lugar de uma noção 

linear de origem e influência, tem-se uma narrativa que se 

estrutura a partir de uma rede que possibilita a multiplicidade e a 

simultaneidade de intervenções de diversos textos entre si. 

(MOREIRA, Revista Recorte) 

  

                                                 
239 Par contre aux États-Unis ce fut le succès. Je fus assaillie de lettres élogieuses. Dans les départements 

d'Anglais des universités on étudie désormais Windward Heights, c'est son titre en traduction, en parallèle 

avec Wuthering Heights. 
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Essa intertextualidade pode ser observada em La vie sans fards e em Mets et 

merveilles, sobretudo, em que Maryse Condé lança a seus leitores, seus autores e suas 

leituras em um emaranhado de teias, tecidos e redes, tornando pública sua biblioteca 

particular. 

A biblioteca é, dessa maneira, o espaço no qual vários textos, vozes e campos de 

saber distintos dialogam, cruzam-se de todas as formas possíveis, reforçando-se, 

ecoando-se, neutralizando-se, apagando-se: de cada conexão surgem novos textos, 

novos sentidos, novas subjetividades.  Através de uma concepção de literatura que 

possibilita sua leitura através da metáfora da biblioteca, Borges e Calvino colocam em 

articulação dentro de um mesmo campo narrativo o que é diverso, e reafirmam a 

margem, a fronteira, a borda, como o espaço onde se produzem os saberes a partir de 

um movimento perpétuo de conexões interativas entre os mais variados textos. 

  Maryse Condé faz de suas autobiografias uma zona de contato e fronteira, 

espaço de disseminação e errância que permite, num entrecruzar de possibilidades, a 

retomada da palavra do outro e a inscrição de seu próprio traço sobre ela. Segundo 

Piglia (2004), “recordar com uma memória alheia” é a chave que permite a Borges 

definir a tradição poética e a herança cultural (recordar com uma memória alheia é uma 

variante do tema do duplo, mas é também uma metáfora perfeita da experiência 

literária). O procedimento de Condé é apresentar a seus leitores sua experiência literária, 

seus textos e autores preferidos e formadores de sua base literária e criar sua própria teia 

de relações e sentidos. Assim, ela propõe seus precursores, sua história, sua vida, sua 

novela. E o novelo está momentaneamente desenrolado. A escritora antilhana participa 

desse esforço de “sugar” literaturas alheias, fornecendo suas referências, numa tentativa 

de reenviar seu cânone ao centro. 

Maryse Condé escreve sobre a sua própria vida e sua vida é feita das leituras de 

seus cânones, sua família literária, sua origem escritora: Aimé Césaire, Léopold Sedar 

Senghor, Léon-Gontran Damas e Frantz Fanon são os reverenciados nos trechos abaixo 

de La vie sans fards. Primeiramente, refere-se ao livro de Aimé Césaire presenteado a 

ela por uma amiga militante, o que a instigou a ir à livraria e conhecer mais sobre os 

precursores da Negritude: 

Um dia, Françoise, uma colega de classe, que se orgulhava de 

ser militante, trouxe para mim um pequeno livro que se 

intitulava: ‘Discurso sobre o colonialismo’. Eu não sabia nada 

sobre seu autor. No entanto, sua leitura mexeu tanto comigo que, 

no dia seguinte, fui à livraria Présence Africaine. Comprei tudo 



144 

 

 

o que encontrei sobre Aimé Césaire. Para aproveitar, comprei 

também os poemas de Léopold Sédar Senghor e de Léon-

Gontran Damas.240 (CONDÉ, 2012, p.31) 

 

Vida e obra formam uma coleção de leituras, arquivo de saberes, lugar de 

memórias, enciclopédia que compila e perpetua ao mesmo tempo em que acresce e 

renova. Foi através de muitas leituras realizadas ao longo de seus estudos em Paris que 

Condé tem a percepção de que é uma construção de muitas ideias inculcadas pela 

família e sociedade em que vivia e busca reivindicar o seu lugar no mundo. Assim, 

afirma a importância de suas leituras para a descoberta de si mesma: 

Toda minha infância, eu havia sido integrada sem ter escolha, 

pela única vontade de meus pais, aos valores franceses, aos 

valores ocidentais. Foi necessária minha descoberta de Aimé 

Césaire e da Negritude para ao menos conhecer minha 

origem...241 (CONDÉ, 2012, p.101) 

 

 E também demonstra que, além da descobreta de si mesma, as leituras 

colaboraram para a descoberta e análise do “mundo europeu” que lhe foi imposto, 

sobretudo, pelo viés familiar: “Desde que descobri Aimé Césaire e os poetas da 

Negritude, não dava muito crédito às produções culturais europeias.” 242 (CONDÉ, 

2012, p.218) 

Outros importantes nomes da negritude são citados na obra em questão, mas Aimé 

Césaire é a referência maior. O poeta antilhano descobre o seu continente original, o 

continente africano, o ancestral, que o restabelece e o legitima, em oposição ao pai 

branco, o colonizador, que ignora seus bastardos. Do ponto de vista psicológico e 

afetivo, essa descoberta contribui, certamente, para aliviar o grande trauma do tráfico 

negreiro. Césaire tem consciência de tudo isso e percebe a dimensão que a descoberta 

da África teve para a sua formação: 

Creio que a África representou para mim, evidentemente, a volta 

às fontes, a terra de meus pais, portanto, uma imensa nostalgia e, 

por conseguinte, um lugar de realização. (...) Creio que eu não 

teria sido o que sou se não tivesse conhecido a África à minha 

                                                 
240 Un jour, Françoise, une camarade de classe, qui se piquait de militantisme, m’apporta un mince 

opuscule qui portait en titre: Discours sur le colonialisme. Je ne savais rien de son auteur. Pourtant, sa 

lecture me bouleversa tellement que le lendeman, je me precipitai à La librairie Présence Africaine. 

J’achetai tout ce que je trouvai d’Aimé Césaire. Pour faire bonne mesure j’achetai aussi les poèmes de 

Léopold Sédar Senghor et de Léon-Gontran Damas. 
241 Toute mon enfance, j’avais été intégrée sans l’avoir choisi, par la seule volonté de mes parents, aux 

valeurs françaises, aux valeurs occidentales. Il avait fallu ma découverte d’Aimé Césaire et de la 

Négritude pour au moins connaître mon origine... 
242 Depuis que j’avais découvert Aimé Césaire et les poètes de la Négritude, je n’accordais que peu de 

crédit aux productions culturelles européennes. 
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maneira, se não tivesse encontrado os africanos. (...) É claro que 

meu conhecimento da África era livresco, eu era tributário do 

que escreviam os brancos; toda nossa geração, aliás; não está-

vamos totalmente satisfeitos porque, nesta área, a literatura não 

era abundante e, mesmo quando existia, ela era certamente 

parcial (Apud FIGUEIREDO E NORONHA, 2005, p.200). 

 

Também em Maryse Condé a questão do desejo de retorno ao país de origem e o 

fracasso daí decorrente é uma referência motivacional, adotando uma postura análoga à 

de Césaire. Condé, assim como Césaire, fará em Paris a experiência de ser estrangeira, 

de sua alienação, de um exílio pelo preconceito do qual só se dá conta pelo contato com 

o “Outro”.  Em entrevista a Françoise Pafff, Condé afirma que 

Sem Césaire, nós não seríamos talvez o que somos. Ele é o 

primeiro que nos deu o orgulho racial, o sentimento de 

consciência racial e a consciência de que as Antilhas não são, de 

modo algum, ‘poeira’ no mar do Caribe. É enorme o sentimento 

que ele deu aos Negros de se ligar a um continente como a 

África cuja história é rica e diversificada. Penso que somos 

todos filhos de Césaire. Eu o considero como o Ancestral-

Fundador.243 (Apud PFAFF, 1993, p.61) 

 

Personagens que transitam pelos vários países da África e da diáspora 

multiplicam-se nas obras ficcionais ou autobiográficas de Condé. É a própria 

personagem Maryse, muitas vezes, que experimenta esse retorno e suas frustrações, 

conforme se pode perceber em La vie sans fards: 

Fiquei arrasada. Assim, a África não se limitava a me rejeitar. 

Ela me desnudou. Ela não só levou o meu homem. Mas, ela 

aniquilou o meu passado, minhas referências, em uma palavra, 

ela destruiu a minha identidade.  

Eu não era mais nada. 244 (CONDÉ, 2012, p.260)  

 

É preciso lembrar também a nítida influência de Frantz Fanon, cuja obra — que 

inclui Peau noire, masques blancs e Les damnés de la terre — foi revisitada por autores 

como Edward Said e Homi Bhabha. Fortemente envolvido na luta pela independência 

                                                 
243 Sans Césaire, nous ne serions peut-être pas ce que nous sommes. Il est le premier qui nous ait donné 

l'orgueil racial, le sentiment de conscience raciale et la conscience que les Antilles ne sont pas des points 

de rien de tout, des "poussières" dans la mer des Caraïbes. C'est énorme ce sentiment qu'il a donné aux 

Noirs de se rattacher à un continent comme l'Afrique dont l'histoire est riche et diverse. Je pense que nous 

sommes tous des enfants de Césaire. Je le considère comme l'Ancêtre-Fondateur. 
244 J'étais effondrée. L'Afrique ne se bornait pas à me rejeter. Elle me dénudait. Non seulement, elle me 

prenait mon homme. Mais, elle annihilait mon passé, mes références, en un mot, elle détruisait mon 

identité. 

 Je n'étais plus rien. 
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da Argélia, um influente pensador do século XX, Frantz Fanon (1925-1961), nascido na 

Martinica, é também reverenciado por Maryse Condé: 

 

Em 6 de dezembro de 1961, Frantz Fanon morreu de câncer em 

Washington, nos Estados Unidos ...após a publicação das belas 

páginas de Pele negra, máscaras brancas, ... escrevi a Jean- 

Marie Domenach para protestar contra aquela visão das 

Antilhas. Compreendo agora que era então muito imatura, muito 

‘pele negra, máscara branca’ eu mesma para compreender tal 

obra e que deveria relê-la. Tranquei-me então com todas as 

obras de Frantz Fanon...245 (CONDÉ, 2012, p.127) 

 

 A estada em países da África é também para a jovem antilhana uma 

oportunidade de descobrir o fosso que a separa dos africanos. Instalando-se no 

continente negro, pensou ver espontaneamente estabelecidos laços quebrados pela 

escravidão, porém a sua presença despertou incompreensão e rejeição. Essa descoberta 

dolorosa leva-a a questionar a validade da tese da Negritude e se aproximar do 

pensamento de Franz Fanon. Rejeitando a concepção essencialista do mundo negro que 

é a base da “ideologia” da Negritude, Condé filia-se à visão de Fanon que vê a cultura 

como um fenômeno plural e em movimento. Ela se distancia assim de Aimé Césaire do 

Cahier d'un retour au pays natal que havia descoberto em Paris.  

Os defensores da Negritude pecavam, quanto a eles, por excesso 

de idealismo. Eles só queriam manter as belezas defuntas que 

alegavam eternas. Estava tão mexida por ter tido “essa 

iluminação” que apesar dos protestos aterrorizantes de 

Françoise, eu corria em alta velocidade na estrada que nos trazia 

de volta a Accra. 246 (CONDÉ, 2012, p.222 – grifo da autora) 

 

O gosto pela leitura, o descobrir-se diante do campo da francofonia, toda sua 

vida, todas as suas impressões perpassam a leitura: 

(...) empurrar a porta de uma livraria, respirar o inimitável 

perfume dos livros e, sobretudo, dos jornais era um prazer que 

saboreava novamente (...). Descobri os pioneiros da literatura 

africana. Como continuava ignorante! Eu conhecia os mestres da 

Negritude. Mas havia ainda os escritos não tão bem acabados de 

                                                 
245 Le 6 décembre 1961, Frantz Fanon mourut d’un cancer à Washington, aux États-Unis...après la 

publication des bonnes feuilles de Peau noire, masques blancs, ... j’avais écrit à Jean-Marie Domenach 

pour protester contre cette vision des Antilles. Je comprenais maintenant que j’étais alors trop immature, 

trop “peau noire, masque blanc” moi-même por comprendre un tel ouvrage et que je devais revenir sur 

ma lecture. Je m’enfermai donc avec tous les ouvrages de Frantz Fanon... 
246 Les tenants de la Négritude péchaient, quant à eux, par excès d'idéalisme. Ils ne voulaient retenir que 

des beautés défuntes qu'ils prétendaient éternelles. J'étais si bouleversée d'avoir eu "cette illumination" 

que malgré les protestations terrifiées de Françoise, je fonçai à tombeau ouvert sur la route qui nous 

ramenait à Accra. 
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numerosos escritores que descobria. Comecei a me iniciar no 

que se chama literatura francófona, meu futuro terreno de 

estudos universitários. 247 (CONDÉ, 2012, pp.151-152) 

 

Parafraseando Vila- Matas (2006), constata-se que Maryse Condé vive rodeada 

de citações de livros e autores. Ela é uma doente de literatura. Ela consegue escrever, 

mas é o tempo inteiro visitada por ideias de outros, ideias que lhe chegam de improviso. 

Tudo em sua autobiografia pode ser triste e real, mas também é profundamente literário; 

tudo o que você é também é o que você lê, assim “falar de livro é ler o mundo como se 

fosse a continuação de um interminável texto” (VILA-MATAS, 2006, p.53). Condé fala 

de livros e, consequentemente, fala de si mesma através dos que leu e escreveu, expõe 

seu modo de ver o mundo, sua interpretação dele e de sua própria vida. 

Assim é que a inteligência coletiva se manifesta e que a narrativa abre-se como 

possibilidade de construção de saberes. É relevante, nesse sentido, a presença da 

imagem da biblioteca nas obras em questão: espaço de aprendizado onde convivem os 

mais diversos textos, deslocados espacial e temporalmente de seus contextos de 

produção. A biblioteca de Condé, interligada à tese tão divulgada por ela do 

canibalismo literário, configura-se como metáfora preciosa para narrativas nas quais o 

sentido e o conhecimento constituem-se reticularmente a partir da articulação da 

tradição e da novidade, da repetição e da criação, da ficção e da teoria, da arte e da 

ciência.  

Nessas proliferações de textos colocados em diálogo e sofrendo interferências 

múltiplas e simultâneas, Borges e Calvino constroem narrativas marcadas por uma 

concepção de literatura que a percebe como parte de um solo cultural em que convivem 

os mais diversos saberes e a análise da autobiografia La vie sans fards, de Maryse 

Condé, e de sua continuação Mets et merveilles apresenta-se de maneira análoga como 

um entrecruzamento de leituras e interpretações diversas. A cada capítulo das obras em 

questão, Condé introduz uma citação, uma referência, que é retomada ao longo da 

leitura do capítulo e que explica sua construção. Borges, em sua biblioteca personal, 

pode talvez esclarecer e reforçar o procedimento que se identifica em muitas obras de 

Condé: 

                                                 
247 ... pousser la porte d’une librairie, respirer l’inimitable odeur des livres et, surtout, des jounaux était un 

plaisir que je savourais à nouveau (...) Je découvris les pionniers de la littérature africaine. Comme je 

demeurais ignorante! Je connaissais les maîtres de la Négritude. Mais il y avait les écrits sans doute moins 

formellement achevés de nombreux écrivains que je découvrais. Je commençai à m’initier à ce qu’on 

appelle la littérature francophone, mon futur terrain d’études universitaires. 
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Ao longo do tempo, nossa memória vai formando uma 

biblioteca díspar, feita de livros, ou de páginas, cuja leitura foi 

para nós uma felicidade e que gostaríamos de compartilhar. (...) 

Não sei se sou um bom escritor; creio ser um excelente leitor ou, 

em todo o caso, um sensível e grato leitor. Desejo que esta 

biblioteca seja tão diversa como a não-saciada curiosidade que 

me induziu, e continua a induzir-me, à exploração de tantas 

linguagens e tantas literaturas. (BORGES, 1994, p. iii)  

 

Os capítulos de La vie sans fards são intitulados com trechos de obras lidas pela 

autora, provérbios, músicas, filmes, ditos populares, contos que possuem uma relação 

direta com o que ela apresentará naquela parte da obra, realizando um diálogo e, 

dependendo da perspicácia de seu leitor, antecipando o que será apresentado pela 

autora, procedimento análogo encontrado em Mets et merveilles. No primeiro capítulo 

de La vie sans fards, por exemplo, utiliza-se de um provérbio da Guadalupe Mais vale 

mal casada que solteira (Mieux vaut mal mariée que fille). Nesse capítulo, a autora 

apresenta em que condições conheceu seu primeiro marido, o ator da Guiné Mamadou 

Condé. Maryse tinha acabado de dar à luz Denis, seu primeiro filho, fruto de uma 

relação com o intelectual haitiano Jean Dominique, que a abandonou grávida, sem 

qualquer explicação, sequer um bilhete. Mãe solteira, numa época e sociedade bastante 

rigorosas em relação às questões femininas, seria melhor casar-se com aquele homem 

(mesmo não sendo o amor de seus sonhos) do que ficar solteira com um filho para criar, 

o que justifica a escolha do provérbio:  

Eu mesma, via bem que não era o homem com quem tinha 

sonhado. Mas aquele com que sonhei tinha me traído 

horrivelmente. Nós nos casamos em uma manhã de agosto de 

1958 sob o sol brilhante na prefeitura do distrito XVIII de Paris 

(...).  

Menos de três meses depois, nós estávamos separados.248 

(CONDÉ, 2012, p.33) 

 

Em La vie sans fards, a escritora facilita a investigação de seus leitores, 

oferecendo, na maioria das vezes, abaixo dos títulos dos capítulos, o nome do autor ou 

da obra a que se referem. Assim Condé explica esse recurso utilizado: 

É principalmente uma maneira de homenagear outros autores. 

Lembro-me de um capítulo que se chama “La mémoire aux 

abois”, é um livro de Evelyne Trouillot que eu amei. Sempre me 

                                                 
248 Moi-même, je voyais bien que ce n'était pas l'homme dont j'avais rêvé. Mais celui dont j'avais rêvé 

m'avait laidement trahie. Nous nous mariâmes un matin du mois d'août 1958 par un éclatant soleil à la 

mairie du XVIIIe arrondissement de Paris (...).  

Moins de trois mois plus tard, nous étions séparés. 
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sirvo de um título de capítulo para homenagear um escritor que 

estimo e admiro.249 (Apud PFAFF, 2016, p.188) 

 

Desse modo, os capítulos estão dispostos e intitulados na seguinte sequência: 

“Mais vale mal casada que solteira” Provérbio da Guadalupe; “One Flew over the 

Cuckoo’os Nest” Milos Forman (Um estranho no ninho)250; Segundo voo acima de um 

segundo ninho de cuco; A História se repete...sem se repetir; “Nós preferimos a 

pobreza em liberdade, à riqueza na escravidão” Sékou Touré251; “Tu terás filho na 

dor” A Santa Bíblia - Gênesis; “Conversão de Saulo” A Santa Bíblia – Atos dos 

Apóstolos; “A visita da velha senhora” Friedrich Dürrenmatt252; O complô dos 

professores253; Frantz Fanon Revisited254; “O paraíso? Um pouco mais longe” Mario 

Vargas Llosa255; “Nós não iremos mais ao bosque, os louros estão cortados” Canção 

anônima; “Partir. Meu coração sussurrava generosidades enfáticas” Aimé Césaire256 

(até aqui primeira parte). “Woman is the nigger of the world” John Lennon257; 

“Osagyefo258 nunca morre” Canção de ninar; “Desgraça pouca é bobagem” 

Provérbio da Guadalupe; “A vida é um longo rio tranquilo” Étienne Chatiliez259; 

Pequeno intervalo na barriga de Dan260; “Quando a criança aparece...” Victor 

                                                 
249 C'est surtout une manière de rendre hommage à d'autres auteurs. Je me rappelle qu'un chapitre 

s'appelle "La mémoire aux abois", c'est un livre d'Evelyne Trouillot que j'ai beaucoup aimé. Souvent je 

me sers d'un titre de chapitre pour rendre hommage à un écrivain que j'estime et que j'admire. 
250 One Flew Over the Cuckoo's Nest (br: Um Estranho no Ninho) é um filme de 1975 dirigido por Miloš 

Forman, baseado no romance de mesmo nome de 1962 escrito por Ken Kesey, e estrelado por Jack 

Nicholson, Louise Fletcher e Brad Dourif. 
251 Ahmed Sékou Touré foi um líder político africano e presidente da República da Guiné de 1958 até sua 

morte em 1984. Touré foi um dos primeiros nacionalistas guineanos envolvido na libertação do país. 
252 A Visita da Velha Senhora (Der Besuch der alten Dame) é uma peça em três atos escritos 

em 1955 pelo escritor suíço Friedrich Dürrenmatt. 
253 Considerado o primeiro crime organizado em grande escala pelo regime de Sékou Touré, ocorrido na 

Guiné em 1962. 
254 Frantz Omar Fanon (1925-1961) foi um psiquiatra, filósofo e ensaísta francês da Martinica, de 

ascendência francesa e africana. Fortemente envolvido na luta pela independência da Argélia, foi também 

um influente pensador do século XX sobre os temas da descolonização e a psicopatologia da colonização. 
255 Referência ao livro de 1993 do peruano Mario Vargas Llosa, traduzido no Brasil como O paraíso na 

outra esquina. 
256 Verso de Aimé Césaire (1913-2008) no Cahier d’un retour au pays natal.  
257 Woman is the nigger of the world é uma canção escrita por John Lennon e Yoko Ono. A canção 

descreve a subserviência das mulheres aos homens e o machismo em todas as culturas. 
258 Referência a Kwame Nkrumah (21 de setembro de 1909 - 27 de abril 1972); significa redentor; foi o 

líder do Gana e seu estado predecessor, a Costa do Ouro, de 1951 a 1966. 
259 Comédia francesa de 1988 dirigida por Étienne Chatiliez. Duas famílias, uma rica e conservadora e 

outra pobre e infeliz, descobrem que seus bebês foram trocados no dia do nascimento, há 12 anos, como 

parte da vingança de uma enfermeira do hospital. Ela estava insatisfeita com o relacionamento com seu 

amante, um médico casado (Daniel Gélin), e quis prejudicá-lo. Após a descoberta, as crianças retornam à 

casa dos pais verdadeiros e têm de conviver com uma nova realidade, totalmente diferente da que estão 

acostumadas. 
260 No Antigo Dahomé, essa adoração se intensificou e lá Dan, como é chamada a Serpente Sagrada, 

transformou-se no maior símbolo daquele povo. 
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Hugo261; “Memória à espreita” Evelyne Trouillot262; “... This earth. This realm. This 

England” Ricardo II William Shakespeare263.; “Nunca deseje, Nathaniel, beber 

novamente as águas do passado” Os frutos da Terra André Gide264; “The end of the 

affair” Graham Greene265. (fim da segunda parte) e (terceira e última parte) “É preciso 

tentar viver” 266 Paul Valéry.267 

Os diversos textos lidos por Condé e agora misturados, constituintes de uma 

única obra adquirem novos e múltiplos sentidos. É a leitora Maryse que se apodera, 

toma para si leituras que decifram de algum modo sua vida e compõem um painel de 

sua formação de escritora. Cada título de capítulo faz referência a uma leitura feita por 

Condé e apresenta relação com sua vida, direta ou indiretamente, como também se pode 

observar, por exemplo, no trecho abaixo do capítulo ...This earth. This realm. This 

England, Richard II, William Shakespeare. Como se sabe, Shakespeare é um dos 

grandes representantes da Literatura da Inglaterra, terra inicialmente odiada por Condé, 

mas depois admirada, sobretudo por ela ter se casado com um inglês: 

Se me tivessem previsto que apenas alguns anos mais tarde eu 

iria me casar com um inglês e que acabaria apreciando seu país, 

                                                 
261  Poema do escritor francês Victor Hugo publicado em 1931 na coletânea As folhas de outono. 
262 Escritora nascida na capital do Haiti, Port-au Prince, viveu nos Estados Unidos antes de retornar ao 

Haiti em 1987. Em 2010, ganhou o prêmio Carbet, a maior premiação das literaturas caribenhas, por seu 

livro La mémoire au abois [Memória à espreita], que evoca um diálogo improvável tecido entre a viúva 

de um ditador e a jovem assistente médica que cuida dela em um hospício parisiense. 
263 A peça Ricardo II é uma obra dramática de Shakespeare que retrata a deposição de um rei. 
264 Les Nourritures terrestres (lançado em português como Os Frutos da Terra) é 

um livro do escritor francês André Gide. Publicado em 1897, é um longo e inspirado poema em prosa 

sobre o desejo e o acordar dos sentidos, que suscita ainda hoje o entusiasmo e a admiração de muitos 

leitores. 
265 Referência ao livro do inglês Graham Greene (1904-1991). Lançado em 1951, e em 1999 

transformado em filme. The end of the affair (Fim de Caso) tem lugar de gala na lista dos melhores 

romances do século XX. 
266 Referência à segunda parte do primeiro verso da última estrofe do poema Le cimetière marin (O 

cemitério marinho) de 1920 do poeta simbolista francês Paul Valéry: Le vent se lève! . . . il faut tenter de 

vivre! O cemitério marinho. [tradução Jorge Wanderley]. 2ª ed., São Paulo: Max Limonad, 1984: Eis se 

ergue o vento!… há que tentar viver! 
267 « Mieux vaut mal mariée que fille » Proverbe guadeloupéen; « One Flew over the Cuckoo’os Nest » 

Milos Forman; Deuxième vol au-dessus d’un deuxième nid de coucou; L’Histoire se répète...sans se 

répéter; « Nous préférons la pauvreté dans la liberté, à l’opulence dans l’esclavage » Sékou Touré; « Tu 

enfanteras dans la douleur » La Sainte Bible – La Genèse; « Conversion de Saül » La Sainte bible- Actes 

des Apôtres; « La visite de la vieille dame » Friedrich Dürrenmatt; Le complot des enseignants; Frantz 

Fanon Revisited; « Le Paradis? Un peu plus loin » Mario Vargas Llosa; « Nous n’irons plus au bois, les 

lauriers sont coupés » Comptine anonyme; « Partir. Mon Coeur bruissait de generosités emphatiques » 

Aimé Césaire; « Woman is the nigger of the world » John Lennon; « Osagyefo never dies » Comptine 

enfantine; « Jamais deux sans trois et le troisième est fatal » Proverbe guadeloupéen; « La vie est un 

long fleuve tranquille » Étienne Chatiliez; Petit entr’acte dans le ventre de Dan; « Lorsque l’enfant 

paraît… » Victor Hugo; « La mémoire aux abois » Evelyne Trouillot; « … This earth. This realm. This 

England. » Richard II William Shakespeare;  «  Ne desire jamais, Nathaniel, regoûter les eaux du passé » 

Les nourritures terrestres André Gide; « The end of the affair » Graham Greene; « Il faut tenter de 

vivre » Paul Valéry. 
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teria tomado isso como uma piada de mau gosto. Porque assim 

que desembarquei em Londres, eu a odiei com todas as minhas 

forças. 268(CONDÉ, 2012, p.261) 

  

             Muitas analogias podem ser estabelecidas pelo leitor de Condé entre a 

autobiografia de 2012 e a de 2015. A própria autora, no último capítulo da obra de 

2015, não sem motivo intitulado “En guise de point final” (“A título de ponto final”), 

utilizando-se de um instrumento metalinguístico, aponta para o receio de repetir uma 

mesma história em diferentes livros:  

O escritor, quando envelhece, vive no terror de ficar caduco, de 

sempre repetir o mesmo livro. Uma vez que são as mesmas 

obsessões circulando em sua cabeça, os mesmos pensamentos e 

as mesmas angústias que o assediam, uma pergunta lhe vem 

incansavelmente: 

− Eu já não contei essa história? Em qual livro? 

Para confirmar-se seria suficiente reler-se. Infelizmente ele 

recua diante dessa tarefa desagradável. 269 (CONDÉ, 2015, 

p.375) 

 

            A sensação que se tem como leitor de Mets et merveilles é justamente essa, de 

ser uma continuação de La vie sans fards, em todos os seus procedimentos, recursos de 

citação e de memória. Inúmeras referências a leituras, a seus próprios livros, a episódios 

de sua vida que influenciaram a criação de suas obras fazem com que as duas 

autobiografias dialoguem.  

Como espírito, não mudei muito: sempre provocadora, sempre 

zombando, de mim mesma e dos outros. Mets et merveilles é 

uma resposta a La vie sans fards, que se baseava no lado 

sombrio da existência. Mets et merveilles, o título o diz, mostra 

que, apesar de tudo, houve momentos maravilhosos.270 (Apud 

PFAFF, 2016, p.28) 

 

  Mets et merveilles é também dividida em capítulos que carregam títulos de clara 

referência ao que será tratado em cada um deles, sobretudo referência a algum ícone do 

país que a autora visita: uma obra, um autor, um prato marcante, uma música ou um 

                                                 
268 Si l'on m'avait prédit que quelques années plus tard, j'épouserais un Anglais et que je finirais par chérir 

son pays, j'aurais pris cela pour une blague de mauvais goût. Car lorsque je débarquai à Londres, je la haïs 

de toutes mes forces, cette ville. 
269 L'écrivain, quand il vieillit, vit dans la terreur de radoter, de répéter toujours et encore le même 

ouvrage. Puisque ce sont les mêmes obsessions qui tournent en rond dans sa tête, les mêmes pensées et 

les mêmes angoisses qui l'assiègent, une question lui revient inlassablement: 

− N'ai-je pas déjà raconté cette histoire? Dans quel livre? 

Pour se rassurer il lui suffirait de se relire. Hélas il recule devant cette tâche peu agréable. 
270 Comme esprit, je n’ai pas tellement changé: toujours provoc, toujours moqueuse, de moi-même et des 

autres. Mets et merveilles c’est une réponse à La vie sans fards, qui appuyait sur le côté sombre de 

l’existence. Mets et merveilles, le titre le dit, montre que, malgré tout, il y a eu des moments merveilleux. 
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ditado popular. Diferentemente de La vie sans fards em que a autora oferece os créditos 

das citações já nos títulos dos capítulos, em Mets et merveilles Condé parece deixar a 

seus leitores a investigação das referências. Os capítulos estão dispostos e intitulados na 

seguinte sequência: Os anos de aprendizado: do flankoko271 ao pudim de Natal; As 

múltiplas variações do mafé272; É preciso começar por alguma coisa; Etno-cozinha; O 

triunfo do doce salgado; Dal is Dal273; A América, eu quero tê-la e eu a terei; O gosto 

de Tokyo; Cuba livre; The land of milk and honey274; No woman, no cry275; N’Kosi 

sikelel ‘iafrika276; Tupi or not Tupi, that is the question277; O baile dos vampiros278; 

Waltzing Mathilda279; Soul food280;  Adieu foulard, adieu madras281; Viagens em sonho, 

sonhos de viagens; Quem vê Ouessant vê seu sangue282; A título de ponto final.283 

É impossível neste momento não fazer alusão ao conceito primeiro de 

intertextualidade (“todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é 

absorção e transformação de outro texto”) cunhado por Júlia Kristeva (KRISTEVA, 

1974, p.64), sob confessada influência da noção de dialógica textual proposta por 

                                                 
271 Massa crioula tradicional. 
272Prato tradicional da Guiné à base de carne ou de peixe cozido num molho de manteiga ou de 

amendoim. 
273 Prato típico da Índia, espécie de lentilha. 
274 Perífrase de Israel. 
275 É a canção mais gravada e aclamada da história do reggae. Gravada em 1974 por Bob Marley, 

compositor jamaicano, o mais conhecido músico de reggae, famoso por popularizar o gênero. 
276 “Deus abençoe a África”. Após o fim do apartheid em 1994 N’kosi Sikelel 'iAfrika  ficou reconhecido 

oficialmente como o hino nacional da África do Sul, que até então tinha oficialmente o hino Die Stem van 

Suid-Afrika. Em 1996, a África do Sul recebeu um novo hino nacional, que é composto de partes de 

ambos os hinos. 
277  É uma frase do Manifesto Antropófago (ou Antropofágico) lançado por Oswald de Andrade. Um 

exemplo metafórico de canibalismo utilizado: ele devora Shakespeare, utilizando o memorável 

questionamento de Hamlet: Ser ou não ser: eis a questão. 
278 Referência ao filme de 1968, de Roman Polanski, O baile dos vampiros. Nesse capítulo, em que relata 

sua visita a Romênia, terra dos vampiros, a autora antilha declara que havia profundamente apreciado tal 

filme. 
279 Waltzing Matilda é a canção folclórica mais popular da Austrália. Muitos australianos consideram-na 

como um segundo hino nacional. Sua letra foi escrita em 1895 pelo poeta Banjo Paterson. 
280 Soul Food (Comida da alma) é uma variedade de cozinha popular na cultura Africano-Americana. Está 

intimamente relacionada com a cozinha do sul dos Estados Unidos. 

, mas as origens desse alimento são muito mais 1960se popular na década de -tornou Soul FoodO termo 

antigas e podem ser rastreadas desde a África e também Europa. 

Refere-se a alimentos que foram introduzidos nas Américas como resultado do tráfico transatlântico de 

escravos e que se tornaram importantes produtos na dieta dos africanos cativos. 

281 É uma tradicional música crioula da Guadalupe, considerada o hino nacional das Antilhas.  
282 Ouessant é uma ilha francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento de Finistère. 
283 Les années d’apprentissage: du flankoko au pudding de Noël; Les multiples variations sur le mafé; Il 

faut bien commencer par quelque chose; Ethno-cuisine; Le triomphe du sucré salé; Dal is Dal; 

L’Amérique, je veux l’avoir et je l’aurai; Le goût de Tokyo; Cuba libre; The land of milk and honey; No 

woman, no cry; N’Kosi sikelel’iafrika; Tupi or not tupi, that is the question; Le bal des vampires; 

Waltzing Mathilda; Soul food; Adieu foulard, adieu madras; Voyages en rêves, rêves en voyages; Qui 

voit Ouessant voit son sang; En guise de point final. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reggae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bob_Marley_%26_The_Wailers
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jamaica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reggae
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.de&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Stem_van_Suid-Afrika&usg=ALkJrhhToROBDd4mikEtm2B_DzAc7DOa9w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.de&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Stem_van_Suid-Afrika&usg=ALkJrhhToROBDd4mikEtm2B_DzAc7DOa9w
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frase
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_Antrop%C3%B3fago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oswald_de_Andrade
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.de&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/To_be,_or_not_to_be&usg=ALkJrhhWNbxay1KT2Zgmc4c9zJXSqAfzvA
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.de&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%25C3%25A9ole_guadeloup%25C3%25A9en&usg=ALkJrhjfrWel9s1-5EU-MzyMOp8zNcSzUw
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Mikhail Bakhtin, cujas premissas estudadas, levadas a termo, resultam exatamente nesta 

complexa inter-relação entre todos os textos, o que se pode perceber a todo instante em 

La vie sans fards e em Mets et merveilles. 

Cria-se um espaço autobiográfico em que a vida da autora/narradora/personagem 

era de tal forma guiada por suas leituras que muitas vezes confundia-se com elas, como 

se pode perceber em trecho de La vie sans fards: 

(...) eu me iniciava na leitura de obras da cultura da África 

anglófona, até então perfeitamente desconhecida... Aprendi os 

nomes dos precursores do Pan-africanismo, o jamaicano George 

Padmore, sobretudo, que tanto influenciou Kwame Nkrumah. 

Assim como minha heroína Verônica em Heremakhonon (...), 

mergulhei nos seus escritos... 284 (CONDÉ, 2012, pp.184-185) 

 

Desse modo, percebem-se nas obras em questão inúmeras cenas de leitura; as 

figurações da leitora Maryse que interpreta os livros, filmes, canções e ditados 

populares para entender sua vida e sua obra e apresenta, portanto, a seus leitores sua 

biblioteca, talvez num desejo de tornar o seguinte aforismo mais concreto: pode-se 

conhecer alguém pelas leituras que faz. Você é o que você lê, esse também pode ser 

outro aforismo elaborado a partir da leitura das autobiografias de Condé. Ela leu, 

estabeleceu relações e propõe a seus leitores que façam o mesmo. Parafraseando Piglia 

(2006), Maryse Condé “realiza na realidade o que lê (e o faz para outro). Vê no real o 

efeito daquilo que leu.” (p. 35) Segundo Marielle Macé, 

A leitura é antes de tudo uma “oportunidade” de individuação: 

diante dos livros somos conduzidos permanentemente a nos 

reconhecer, a nos “refigurar”, ou seja, a nos constituir sujeitos e 

a nos reapropriar de nossa referência a nós mesmos em um 

debate com outras formas. A leitura é também uma “alegoria” 

de individuação, uma figuração particularmente fina das 

ambivalências da formação de um “eu” em um espaço 

democrático, onde cada um deve provar-se diante das falsas 

permanências ou das identidades mal feitas; pois uma situação 

de arte é um verdadeiro questionamento dos sujeitos. 285 

(MACÉ, 2011, p.18 – grifos da autora.) 

                                                 
284 (...)  je m’initiais à la culture de l’Afrique anglophone, jusqu’alors parfaitement inconnue ... J’appris 

les noms des précurseurs du mouvement du Pan-africanisme, le Jamaïquain George Padmore surtout qui 

avait tant influencé Kwame Nkrumah. Telle mon heroïne Véronica dans Heremakhonon…je me plongeai 

dans les écrits de ce dernier... 
285 La lecture est d'abord une "occasion" d'individuation: devant les livres nous sommes conduits en 

permanence à nous reconnaître, à nous "refigurer", c'est -à- dire à nous constituer en sujets et à nous 

réapproprier notre rapport à nous-même dans un débat avec d'autres formes. La lecture est aussi une 

"allégorie" de l'individuation, une figuration particulièrement fine des ambivalences de la constituition 

d'un "soi" dans un espace démocratique, où chacun doit s'éprouver face aux fausses permanences ou aux 

identités mal faites; car une situation d'art est une véritable mise en cause des sujets (...) – Tradução 

nossa. 
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Na entrevista concedida a Rebecca Wolff (1999), Condé afirma que essa 

releitura faz parte de uma forte tradição literária que existe no Caribe, chamada de 

canibalismo literário e confirma essa sua tendência em entrevista a Françoise Pfaff 

(2016) – “É uma maneira de se apropiar de textos que se ama, que se admira, que se 

estima e de dar-lhes uma expressividade mais pessoal.” 286 (Apud PFAFF, 2016, p.61). 

Essa é uma corrente que encontra certo paralelo na antropofagia do modernismo 

brasileiro.  Aliás, em Mets et merveilles, em um capítulo chamado Tupi or not tupi, that 

is the question, Maryse Condé dedica algumas páginas ao Manifesto Antropofágico287 e 

a seu autor Oswald de Andrade, talvez redimindo-se de uma culpa; teria ela divulgado a 

teoria do canibalismo literário sem ter feito qualquer referência a Oswald; redigiu 

textos, concedeu entrevistas, realizou palestras sem que qualquer menção fosse feita. 

É por acaso que me deparei com o Manifesto Antropofágico 

publicado em 1924 por um brasileiro, um certo Oswald de 

Andrade, de que eu nunca tinha ouvido falar. Oswald de 

Andrade pertencia à elite intelectual de seu país e tinha passado 

um tempo na França, onde ele conheceu André Breton, o autor 

do Manifesto do Surrealismo. O Manifesto Antropofágico era 

um texto zombeteiro, iconoclasta, cheio de trocadilhos e maus 

jogos de palavras sobre os assuntos mais graves. Por seu tom e 

por seu conteúdo ele instantaneamente se tornou minha bíblia e 

eu o colocava entre meus textos favoritos (...). O Manifesto 

Canibal foi ao mesmo tempo uma terapia de zombaria e uma 

profunda reflexão sobre a complexidade da literatura pós-

colonial (...). Tendo aprofundado minha pesquisa dei um grande 

lugar para a teoria que tinha descoberto. Dei-lhe o nome: o 

canibalismo literário, a metáfora incomum, por vezes 

chocante.288 (CONDÉ, 2015, p.241) 

                                                 
286 C'est une façon de s'approprier des textes qu'on aime, qu'on admire, qu'on chérit et de leur donner une 

expressivité plus personnelle. 
287 O Manifesto Antropofágico ou Antropófago foi um manifesto literário escrito pelo escritor modernista 

brasileiro Oswald de Andrade, publicado em maio de 1928, que tinha por objetivo repensar a dependência 

cultural brasileira. O manifesto foi publicado na primeira edição da Revista de Antropofagia, meio de 

comunicação responsável pela difusão do movimento antropofágico brasileiro. A linguagem do manifesto 

é majoritariamente metafórica, contendo fragmentos poéticos bem-humorados e torna-se a principal fonte 

teórica do movimento. Oswald afirma no seu manifesto que “só a antropofagia nos une”, propondo 

“deglutir” o legado cultural europeu e “digeri-lo” sob a forma de uma arte tipicamente brasileira. 

 
288 C'est par le plus grand des hasards que je tombai sur le Manisfesto Antropofágico publié en 1924 par 

un Brésilien, un certain Oswald de Andrade dont je n'avais jamais entendu parler. Oswald de Andrade 

appartenait à l'élite intellectuelle de son pays et avait séjourné en France où il avait fait la connaissance 

d'André Breton, l'auteur du Manifeste du surréalisme. Le Manifesto Antropofágico était un texte moqueur, 

iconoclaste, bourré de calembours et de mauvais jeux de mots sur les sujets les plus graves. Par son ton et 

par son contenu il devint instantanément ma bible et je le rangeai parmi mes textes favoris (...). Le 

Manifeste Cannibale était à la fois une thérapie moqueuse et une réflexion profonde sur la complexité de 

la littérature postcoloniale (...). Ayant approfondi mes recherches je fis désormais une large place à la 

http://www.infoescola.com/literatura/oswald-de-andrade/
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 Assim, numa espécie de metalinguagem, canibaliza, devora o Manifesto do 

escritor brasileiro e transplanta-o às Antilhas, dá-lhe outra roupagem, acrescenta-lhe 

características. O próprio título dado ao capítulo, Tupi or not tupi, that is the question, é 

uma frase daquele manifesto, um exemplo metafórico de canibalismo, utilizado no texto 

de Oswald; procedimento antropofágico literário, numa clara devoração da famosa frase 

de Shakespeare: Oswald de Andrade devora Shakespeare, utilizando o memorável 

questionamento de Hamlet: Ser ou não ser: eis a questão. E Maryse Condé devora 

Oswald de Andrade, transplantando a frase canibalizada para o contexto de sua 

autobiografia. 

  Para Rubem A. Alves (2003), o ato de leitura é um ato em que o sujeito 

“transubstancia”:  

A experiência literária é um ritual antropofágico. Antropofagia 

não é gastronomia. É magia. Come-se o corpo de um morto para 

se apropriar de suas virtudes. Não é esse o objetivo da 

Eucaristia, ritual antropofágico supremo? Come-se e bebe-se a 

carne e o sangue de Cristo para se ficar semelhante a ele. Eu 

mesmo sou o que sou pelos escritores que devorei... E se 

escrevo é na esperança de ser devorado pelos meus leitores 

(ALVES, 2003, p. 66).  

 

Maryse Condé, leitora, lê, absorve e torna aquilo parte de si, da sua própria 

cultura. Como vê Luiz Costa Lima, a obra literária “(...) expressa uma visão articulada 

do tempo” e faz com que o leitor possa desenvolver um “(...) entendimento crítico da 

realidade. E quando dizemos crítico, pensamos em um ato que não se encerra em 

compreender, mas em atuar a partir dessa compreensão.” (LIMA, 1969, p. 35). É na 

escrita que se reorganiza o mundo onde se vive e é por meio dela que o leitor 

compreenderá seu próprio universo. Segundo Compagnon,  

a citação é uma operação trivial de intertextualidade. Ela apela 

para a competência do leitor, estimula a máquina de leitura, que 

deve produzir um trabalho, já que, numa citação, se fazem 

presentes dois textos cuja relação não é de equivalência nem de 

redundância. Mas esse trabalho depende de um fenômeno 

imanente ao sentido conduzindo a leitura, porque há um desvio, 

ativação de sentido: um furo, uma diferença de potencial, um 

curto-circuito (...). Citare, em latim, é pôr em movimento, fazer 

passar do repouso à ação (...) (COMPAGNON, 1996, pp. 58-

59).  

 

                                                                                                                                               
théorie que j'avais découverte. Je lui donnai nom: le cannibalisme littéraire, métaphore inhabituelle, voire 

choquante. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frase
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.de&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/To_be,_or_not_to_be&usg=ALkJrhhWNbxay1KT2Zgmc4c9zJXSqAfzvA
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Ação, transgressão e troca, que emergem da relação entre o mundo e o escritor, 

também acontecem durante a leitura e a significação que o leitor faz do texto. Maryse 

Condé, como escritora que fez uma releitura, configura-se como leitora que compreende 

os textos de Oswald de Andrade, Césaire, Fanon, Virgínia Woolf, Rousseau, 

Shakespeare, dentre muitos outros, canibaliza-os e transplanta-os para sua realidade, 

nem sempre para o bem e assim torna-se criminosa pela interpretação de Piglia:  

O leitor como criminoso, que utiliza os textos em benefício 

próprio e faz deles um uso indevido, funciona como um 

hermeneuta selvagem. Lê mal, mas apenas no sentido moral; faz 

uma leitura cruel, rancorosa, faz um uso pérfido da letra. 

(PIGLIA, 2006, p.34) 

 

           Condé reproduz uma interação entre o leitor e o texto, na medida em que é o 

texto que, por meio dos silêncios, vazios, isto é, pontos de indeterminação, permite ao 

leitor atuar inclusive na (re) criação da obra, realizando um diálogo produtivo. Bordini e 

Aguiar (1993, p. 82) reconhecem nesse processo um autêntico ato comunicativo, cuja 

falta de confirmação do interlocutor (no caso, o texto) é substituída pela mobilização do 

imaginário do leitor para prosseguir o contato comunicativo. Esse contato é 

possibilitado pelo encontro ou fusão de horizontes históricos existentes no texto e 

conhecidos pelo leitor, chamados de horizontes de expectativas por Hans Robert Jauss 

(Apud ZILBERMAN, 1989), o que permite uma compreensão da relatividade de toda 

interpretação, tendo em vista os horizontes de um e de outro abrangerem variadas 

convenções poéticas de ordem linguística, ideológica, intelectual e social, que 

possibilitam a criação e a recepção de uma obra.  

A Estética da Recepção, surgida na Alemanha na década de 1960, é uma das 

principais teorias responsáveis pela consideração do leitor como o intérprete que atua na 

construção do conhecimento do texto. Desenvolvida por estudiosos da Escola de 

Constanza, ela realça a relevância da recepção na concretização da estrutura da obra, 

não apenas na leitura, como também na própria produção da obra, pelo escritor, tendo 

em vista que este escreve para um leitor implícito, conforme Wolfgang Iser (Apud 

ZILBERMAN, 1989), inscrito no texto, pressuposto pelas imposições, diretivas e 

organização da estrutura do próprio texto, com o qual o leitor real poderá ou não se 

identificar. 

            O relativismo de toda interpretação, existente na Estética da Recepção, 

fundamenta-se na hermenêutica, o estudo da compreensão empreendido no início da 

década de 1960 por Hans Georg Gadamer. Para o filósofo alemão, a compreensão de 
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um simples texto ou uma obra de arte é feita a partir de um conhecimento prévio do 

intérprete, que empreende uma fusão de horizontes, termo cunhado por Gadamer e 

depois adotado por seu discípulo Jauss, validando ou refutando suas pré-concepções, de 

acordo com o processamento da leitura do texto. Desse modo, tem-se a medida do 

relativismo da interpretação assumido pela Estética da Recepção, pois nem o texto 

possui uma verdade absoluta nem a compreensão do intérprete é unilateral. Há, 

portanto, uma cooperação produtiva entre o texto e o leitor:  

A compreensão somente alcança sua verdadeira possibilidade, 

quando as opiniões prévias, com as quais ela inicia, não são 

arbitrárias. Por isso faz sentido que o intérprete não se dirija aos 

textos diretamente, a partir da opinião prévia que lhe subjaz, 

mas que examine tais opiniões quanto à sua legitimação, isto é, 

quanto à sua origem e validez. (GADAMER, 1999, p. 272). 

 

O texto, para ser compreendido pelo leitor, deve tratar dele também. Sendo 

assim, poderá reforçar ou refutar suas pré-concepções, realizando a compreensão por 

meio da utilização dos conhecimentos anteriores ao contato com o texto (LIMA, 1983, 

p. 69). A aceitação da comparação entre o horizonte de expectativas da obra concreta e 

do leitor como parâmetro para a avaliação estética é admitida por Jauss, uma vez que 

considera que o valor de uma obra é projetado a partir das condições que ela oferece 

para a expansão do horizonte do público, em termos temáticos e/ou formais, em relação 

com a época. 

               Dessa forma,  

a experiência literária do leitor competente promove a expansão 

do horizonte de expectativas na leitura da obra emancipatória, 

que disponibiliza condições para o amadurecimento do leitor, 

com o reconhecimento não apenas da abordagem temática, mas 

também das estratégias textuais de ordem estilística, linguística 

e formal (BORDINI e AGUIAR, 1993, p. 85).  

 

A Estética da Recepção enfatiza, portanto, a atitude receptiva emancipadora 

como promotora da reformulação das exigências do leitor quanto à literatura e quanto 

aos valores que orientam a sua experiência de mundo. 

 O ato de Condé escrever como última obra declarada mais uma autobiografia 

talvez seja compreendido com as palavras de Viard e Vercier:  

Escrever sua autobiografia pode ser assim uma maneira de fazer 

o luto de si. A aproximação da morte que suscita esse gesto 

associa a autobiografia a uma forma testamentária: o que deixar, 

o que guardar de mim mesmo? É também às vezes uma 
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experiência do luto, dos desaparecimentos que marcam uma 

vida.289 (VIARD, VERCIER, 2005, p.50 – grifo dos autores.) 

  

Para Jouve, de acordo com a Estética da Recepção, o próprio texto programa a 

sua recepção, numa espécie de contrato de leitura com o leitor, de maneira que cada 

obra define seu modo de leitura “pela sua inscrição num gênero e seu lugar na 

instituição literária” (2002, p. 67). O gênero remete a convenções explícitas e implícitas, 

conscientes e inconscientes, enfim, a sinais por meio da linguagem, poética e estilo, que 

orientam o leitor a delimitar espaços de determinação e/ou indeterminação: o texto 

programa a leitura e o leitor a concretiza (JOUVE, 2002, pp. 69-74). Segundo Marielle 

Macé, “o que se passa então na reclusão da leitura não é diferente das formas de vida e 

das promessas de ação. Creio que, da mesma forma que cada um tem uma maneira de 

habitar seus lugares, cada um tem uma maneira de habitar seus livros (...)” 290 (MACÉ, 

2011, p.35)  

Existe, portanto, no ato de leitura, uma interação entre texto e leitor, que 

preenche ou constrói o significado de acordo com situações e personagens que ele 

conhece por experiências de vida ou por outras leituras; “esquematicamente, pode-se 

dizer que o leitor é levado a completar o texto em quatro esferas essenciais: a 

verossimilhança, a sequência das ações, a lógica simbólica e a significação geral da 

obra.” (JOUVE, 2002, pp. 62-63). Espera-se um desempenho e uma competência do 

leitor para que a recepção do texto seja satisfeita, o que vale dizer que a recepção 

participa da constituição mesma do gênero:  

(...) o leitor, antes de ter uma realidade histórica (individual ou 

coletiva), é antes de mais nada, como vimos, uma figura virtual: 

o destinatário implícito para o qual o discurso se dirige. Essa 

imagem do leitor definida pelo texto não somente é instituída 

pelo gênero ao qual a obra pertence (um romance policial 

pressupõe um leitor-detetive, um conto filosófico um leitor 

crítico), mas também pela enunciação particular de cada obra (a 

Crítica da razão pura, apenas pelo seu vocabulário – técnico 

especializado –, não se dirige ao mesmo público que 

Chapeuzinho Vermelho). (JOUVE, 2002, p. 37) 

 

                                                 
289 Écrire son autobiographie peut être ainsi une façon de faire le deuil de soi. L’approche de la mort qui 

suscite ce geste associe l’autobiographie à une forme testamentaire: que laisser, que sauver de moi-

même ? C’est aussi parfois une expérience du deuil, celle des disparitions qui scandent une vie – 

Tradução nossa. 

 290 Ce qui se passe alors dans la réclusion de la lecture n’est pas étranger aux formes de la vie et aux 

promesses d’action. Je crois que, chacun a une façon d’habiter les livres (...) – Tradução nossa. 
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           As obras literárias − inclusive as autobiografias − convidam à liberdade de 

interpretação, pois propõem um discurso com muitos planos de leitura e colocam os 

leitores diante das ambiguidades da linguagem. Segundo Marielle Macé,  

Todos esses modos de ler, todas essas maneiras de ser me são 

vindas de leitores particulares: singularidades diversas, 

indivíduos e o que eles engajaram em suas leituras. Cada um 

tem de fato uma pergunta insubstituível a fazer aos livros, que 

não é apenas o limite, mas a operação mesma de sua leitura.291 

(MACÉ, 2011, pp.24-25) 

 

           Mas para poder seguir neste jogo, no qual cada indivíduo e cada geração lê de 

modo diverso, é preciso ser movido por um profundo respeito pela intenção do texto. 

Assim sendo, para fazer a reflexão teórica ganhar o seu sentido de análise, dentro dos 

limites da interpretação, deve-se talvez partir das reflexões dos escritores no processo 

mesmo de construção de suas obras. Essa perspectiva tem a enorme vantagem de trazer 

a reflexão teórica para perto do leitor que está interessado nas obras. Grande vantagem 

tem o leitor das autobiografias de Condé que, sem dúvida, mostram o esforço da autora 

em oferecer dados de construção de suas obras, como se pode perceber pelas análises 

feitas. 

              Por isso mesmo é que a literatura é uma arte, cujas dimensões culturais são 

capazes de dar ao homem condições para seu desenvolvimento; como diz Barthes, na 

literatura encontramos todos os saberes:  

O saber que a literatura mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro; 

a literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de 

alguma coisa; ou melhor: que ela sabe algo das coisas. Que sabe 

muito sobre os homens. (...) Porque ela encena a linguagem, em 

vez de, simplesmente, utilizá-la, a literatura engrena o saber no 

rolamento da reflexividade infinita: através da escritura, o saber 

reflete incessantemente sobre o saber, segundo um discurso que 

não é mais epistemológico, mas dramático. (...) A Literatura tem 

a força da representação e ela é categoricamente realista, na 

medida em que ela sempre tem o real como objeto de desejo. 

(BARTHES, 2004, pp.19-23). 

 

               Esses saberes a que se refere Barthes é o mundo social que a literatura 

imprime em suas páginas através da linguagem, que se faz comunicação entre o autor, a 

obra e o público, indissoluvelmente ligados em seus papéis sociais, como já afirmou 

                                                 
291 Toutes ces façons de lire, toutes ces manières d'être me sont venues de lecteurs particuliers: des 

singularités quelconques, des individus et ce qu'ils ont engagé dans leurs lectures. Chacun a en effet une 

question insubstituable à poser aux livres, qui n'est pas seulement la limite, mais l'opération même de sa 

lecture.− Tradução nossa. 
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Antonio Candido. Assim, mais uma vez recorremos a esse autor para complementar o 

raciocínio: 

 A literatura é um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as 

outras e sobre os leitores; e só vivem na medida em que estes a 

vivem, decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. (...) A obra de 

arte só está acabada no momento em que se repercute e atua, por 

que sociologicamente, a arte é um sistema simbólico de 

comunicação inter-humana. Ora, todo processo de comunicação 

pressupõe um comunicante, no caso o artista; um comunicado, 

ou seja, a obra; um comunicando, que é o público a que se 

dirige; graças a isso se define o quarto elemento do seu 

processo, isto é, o seu efeito. (CANDIDO, 2006, p.36). 

 

         Como se pode ver, Antonio Candido dá ênfase ao poder transformador da 

literatura, esse poder é a representação da ficção como fonte inesgotável de 

conhecimentos que o leitor mais atento apreende em cada leitura, pois, é nas entrelinhas, 

é nas teias que são abertos os caminhos para a configuração de novos sentidos, 

estimulados previamente pelas experiências individuais de cada receptor, uma vez que 

entrar em contato com o texto literário é entrar em contato com a vida e com a história 

de toda a sociedade. 

          Essa é, pois, a função social da literatura, estimular o leitor a ter uma melhor 

percepção do mundo que o cerca, fazer este leitor vislumbrar o mundo em sua 

pluralidade e diversidade, o que implica dizer que leitor e leitura atuam na construção 

de um processo social de mão dupla, desenvolvendo um tipo de ação que se dá em 

espaço bastante amplo, pois os inumeráveis sentidos atribuídos a um texto literário e 

dele também absorvidos entram em consonância com a história de vida de cada um, e 

ainda, em consonância com o imaginário pessoal e coletivo do indivíduo.  

          Permanentemente, há um jogo de relação entre os três elementos citados por 

Candido, o público que dá sentido e realidade à obra, esta que reflete as imagens criadas 

pelo autor e nesse movimento está cravada a inscrição da linguagem como arte que cria 

e recria sentidos, propiciando magia e encantamento dentro da pluralidade e diversidade 

cultural que são transmitidas pela literatura. Dessa forma, a representação da identidade 

cultural de um povo é visível na obra de arte, é dessa visibilidade que surge a questão 

do imaginário, ato de consciência como modo de perceber o mundo. Retomando Jouve, 

“ler é (...) uma viagem (...) que, na maioria das vezes, enriquece a experiência: o leitor 

que, num primeiro momento, deixa a realidade para o universo fictício, num segundo 

tempo volta ao real, nutrido da ficção” (JOUVE, 2002, p.109). 
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Pela impossibilidade de se narrar a vida, dado ela não se apresentar como uma 

totalidade, pela insuficiência da escrita para retomar o passado – por ela não ser um 

duplo da realidade e muito menos representá-la – as obras de Condé aqui analisadas 

ganham outro estatuto ao incidir sobre as determinações linguísticas e os modos de 

dizer. 

Roland Barthes, em A Câmara Clara (2012), texto que une o exercício da crítica 

ao autobiográfico, afirma ser a linguagem a dimensão da ficcionalização. Adentrá-la é 

realizar escolhas; eleger certo viés a respeito do mundo. Não há como pretender 

neutralidades, totalidades e sinceridades no seu interior. Com o texto autobiográfico não 

é diferente. Acrescentem-se, à sua dimensão linguística, as problematizações associadas 

a uma escrita deslocada temporalmente: no presente, ela remete ao passado; 

acrescentem-se os questionamentos a respeito do eu, instância discursiva caracterizada 

por um não-lugar e deslocamentos temporais; acrescente-se a inevitável presença da 

alteridade, o entrelaçamento do eu ao outro. Esses são nós da escrita autobiográfica, 

entrelaçamentos que tornam difícil formatá-la em definições ou remetê-la de modo 

unívoco aos fatos, aos elementos externos. La vie sans fards e Mets et merveilles, 

explicitando esses nós, são bons exemplos das potencialidades dessa escrita.  

       

           5.3. Os romances como ficcionalização do vivido 

  

Tanto em La vie sans fards quanto em Mets et merveilles Maryse Condé, além 

da biblioteca particular que apresenta a seus leitores em uma multiplicidade de citações 

e referências, também tenta deixar pistas de leitura de muitas de suas obras, 

apresentando relações entre estas e os acontecimentos de sua vida. Algumas 

autobiografias deixam mais evidente o “pacto autobiográfico”, marcando de forma 

particular a interlocução. Aqui, podem-se perceber, a todo instante, referências do tipo 

“Como disse em...”, “Como conto na narrativa...”, “Por exemplo, quando escrevi...”, 

“Como contei em...”, “Descrevo em...” que fisgam e instigam o leitor a conferir tal 

pacto (fantasmático). 

O leitor é assim convidado a ler os romances não apenas como 

ficções remetendo a uma verdade da ‘natureza humana’, mas 

também como fantasmas reveladores de um indivíduo. 

Denominarei essa forma indireta de pacto autobiográfico pacto 

fantasmático. (LEJEUNE, 2008, p.50) 
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  Numa tentativa de mostrar que a vida é um elemento essencial à criação 

literária, Maryse Condé faz inúmeras vezes alusão a personagens, fatos e locais 

espalhados por diversas de suas obras, oferecendo ao leitor cada vez mais a ilusão ou 

impressão de que o que está contando é verdade. Segundo Lejeune, “diante de uma 

narrativa de aspecto autobiográfico, a tendência do leitor é, frequentemente, agir como 

um cão de caça, isto é, procurar as rupturas do contrato (qualquer que seja ele)” 

(LEJEUNE, 2008, p.31). 

“Contrato social” do nome próprio e da publicação, “pacto” 

autobiográfico, “pacto” romanesco, “pacto” referencial, “pacto” 

fantasmático, todas essas expressões remetem à ideia de que o 

gênero autobiográfico é um gênero contratual. (LEJEUNE, 

2008, p.53 – grifos do autor.)  

 

Pode-se contar sua própria história de vida com total honestidade? A escritora 

revela esse desafio; tenta estar o mais próxima da realidade. Muitos elementos das obras 

em questão contribuiriam para uma colagem ao real, o que Roland Barthes chama de 

efeito de real e não a realidade propriamente dita: 

(...) o barômetro de Flaubert, a pequena porta de Michelet não 

dizem mais do que o seguinte: somos o real; é a categoria do 

real (e não os seus conteúdos contingentes) que é então 

significada; noutras palavras, a própria carência do significado 

em proveito só do referente torna-se o significante mesmo do 

realismo: produz-se um efeito de real, fundamento dessa 

verossimilhança inconfessa que forma a estética de todas as 

obras correntes da modernidade. (BARTHES, 2004, p.190) 

 

               Antoine Compagnon, em O demônio da teoria (2010), declara o real em 

termos barthesianos como ilusão linguística, ou seja, pensar que a linguagem pode 

copiar o real, que a literatura pode representá-lo fielmente, como um espelho ou uma 

janela sobre o mundo, segundo as imagens convencionais do romance – “a única 

maneira aceitável de colocar a questão das relações entre a literatura e a realidade é 

formulá-la em termos de “ilusão referencial” (COMPAGNON, 2010, p. 107). Essa 

questão do referencial é abordada também por Philippe Lejeune quando afirma que  

em oposição a todas as formas de ficção, a biografia e a 

autobiografia são textos referenciais: exatamente como o 

discurso científico ou histórico, eles se propõem a fornecer 

informações a respeito de uma “realidade” externa ao texto e a 

se submeter portanto a uma prova de verificação (...) Todos 

esses textos referenciais comportam então o que chamarei de 

pacto referencial, implícito ou explícito, no qual se incluem uma 

definição do campo do relato visado e um enunciado das 
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modalidades e do grau de semelhança aos quais o texto aspira. 

(...) a fórmula passaria a ser “juro dizer a verdade, nada a mais 

que a verdade.” (LEJEUNE, 2008, p.43 − grifos do autor.) 

 

           Os trechos que fazem referências às obras de Condé se confrontados com as 

mesmas obras citadas estimulam o leitor a aceitar e comprovar cada vez mais o pacto de 

sinceridade feito com sua autora que recorre a eventos de sua vida, pessoas e lugares 

pelos quais passou e apresenta como esses eventos, lugares e pessoas serviram de 

inspiração à criação de personagens, cenas, capítulos ou até mesmo obras inteiras. A 

escritora tenta a todo instante convencer seus leitores de que sua arte literária é feita de 

fragmentos da vida real. Tal procedimento talvez seja melhor entendido com as palavras 

de Vila-Matas: 

(...) a literatura nos permite compreender a vida, nos fala do que 

pode ser, mas também do que pode ter sido. Não há nada, às 

vezes, mais distante da realidade que a literatura, que nos está 

recordando a todo tempo que a vida é assim e o mundo foi 

organizado assado, mas poderia ser de outra forma. Não há nada 

mais subversivo do que ela, que se ocupa de nos devolver à 

verdadeira vida ao expor o que a vida real e a História sufocam. 

(VILA-MATAS, 2006, p.309 – grifo do autor) 

 

Segundo Gasparini, há apenas três possibilidades pragmáticas do contrato de 

leitura e a que estaria diretamente relacionada à autobiografia seria a do “contrato de 

verdade, que rege a comunicação referencial, do qual depende a escrita do eu em geral e 

a autobiografia em particular.” (GASPARINI, 2014, p.204) Desse modo, Condé, por 

exemplo, desmente uma informação muito comum oferecida pela imprensa de que seu 

primeiro contato com o marido, o ator Mamadou Condé, teria sido na plateia da peça 

Les Nègres: 

Por exemplo, li nos folhetos escritos por meus assessores de 

imprensa a partir de minha própria informação para os 

jornalistas e livreiros: “Em 1958, ela se casa com Mamadou 

Condé, um ator guineense que ela viu em cena no Odeon em Os 

Negros, uma peça de Jean Genet, dirigida por Roger Blin e parte 

com ele para a Guiné (...).” Essas frases criam uma imagem 

atraente. De um amor iluminado pela militância. Ora, elas 

contêm muitas falsificações. Nunca vi Condé atuar em Os 

Negros (...). Ele só encarnou a personagem de Archibald no 

Odeon em 1959, quando o nosso casamento, longe de ser bem 

sucedido, vivemos a primeira de nossas separações.292 (CONDÉ, 

2012, pp. 11-12) 

                                                 
292 Par exemple, je lis dans les brochures rédigées par mes attachées de presse d'après mes propres 

informations à l'intention des journalistes et des libraires:"En 1958, elle épouse Mamadou Condé, un 
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Maryse Condé indica ao leitor o recurso de ficcionalização do vivido utilizado 

em muitas de suas obras marcantes, ou seja, busca mostrar a realidade dos 

acontecimentos a partir de sua visão literária, de sua fabulação, de seu modo de ver e 

interpretar. Justamente por apresentar características de fabulação num texto 

autobiográfico, Gasparini (2014) classifica os tipos de ficcionalização do vivido que 

podem ali estar presentes. Seriam eles a ficcionalização inconsciente (por erros, 

esquecimentos, deformações, falhas de memória creditadas ao próprio autor) que não 

seriam necessariamente intencionais e, portanto, não denunciariam a priori uma 

intenção estética; a autofabulação, que leva inevitavelmente à presença do elemento 

fantástico e, consequentemente, ao rompimento com o factual; e a autoficção voluntária, 

que está no trânsito entre autobiografia e ficção, e que, portanto, se caracterizaria pela 

intencionalidade, por parte do autor, de se ressignificar e de reelaborar o vivido a partir 

do exercício da escrita da sua própria história.  

No que tange ao contrato de leitura, Gasparini considera que algumas obras são 

lidas como autobiografia e outras como romance, posicionando-se contra a 

possibilidade de leitura que siga, a um só tempo, as duas direções, como se faz na 

autoficção. Para ele, não há um terceiro tipo de pacto de leitura, que não seja o 

autobiográfico ou o romanesco, como já postulara Lejeune. Pelas definições que 

Gasparini oferece, o texto de Condé seria “uma ficcionalização inconsciente (através de 

erros, esquecimentos, seleção, roteirização, deformações) comum a toda reconstituição 

narrativa.” (GASPARINI, 2014, p.203) 

Definitivamente, ao analisar La vie sans fards e Mets et merveilles é o conjunto 

da obra de Maryse Condé que está sendo estudado; essas autobiografias aparecem como 

conclusão, a pedra fundamental do trabalho de Condé; elas trazem os pontos finais, uma 

espécie de elucidação das obras de ficção da autora, que as evoca ao longo dos dois 

textos, lembrando-se e apropriando-se delas mais uma vez. 

Na busca da efetivação das cláusulas do contrato de verdade estabelecido com 

seu leitor, a primeira obra marcante de Condé citada em La vie sans fards é Le coeur à 

rire et à pleurer – contes vrais de mon enfance (1999) onde afirma revelar quando e 

como sua vocação de escritora surgiu, aos dez anos, ao produzir um texto pelo 

                                                                                                                                               
comédien guinéen qu'elle avait vu jouer à l'Odéon dans Les Nègres, une pièce de Jean Genet, mise en 

scène par Roger Blin et part avec lui pour la Guinée (...)." Ces phrases créent une image séduisante. Celle 

d'un amour éclairé par le militantisme. Or, elles contiennnent à elles seules de nombreuses falsifications. 

Je n'ai jamais vu Condé jouer dans Les Nègres (...) Il n'incarna le personnage d'Archibald à l'Odéon qu'en 

1959, alors que notre mariage étant loin d'être une réussite, nous vivons la première de nos séparations. 
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aniversário de sua mãe: “Em meu relato Le Coeur à rire et à pleurer − contes vrais de 

mon enfance, conto como minha “vocação de escritora”, se é que se podem empregar 

tais termos, teria nascido. Eu tinha cerca de dez anos.293  Aos dez anos, portanto, 

escreveu uma pequena composição sobre sua mãe que teria reagido emocionada com a 

seguinte pergunta: “É assim que você me vê?” 294 (CONDÉ, 2012, p.12)  

A partir dessa indagação, a autora afirma ter experimentado um sentimento de 

poder que buscou reviver livro após livro. A escritora reconhece o poder que possui em 

mostrar uma visão da realidade que nem sempre pode coincidir com a do leitor; as 

realidades são múltiplas e multifacetadas e o escritor tem o poder de capturar uma 

dessas faces (até mesmo algumas delas) e torná-la pública, atraente ou não, a seu leitor; 

por meio de sua assinatura, oferece a chancela de que aquela visão tem valor social. No 

caso de Condé, visão esta muitas vezes provocadora, como afirma um ouvinte em uma 

de suas palestras, na reprodução de um discurso direto em La vie sans fards: “‘Você é 

uma provocadora nata.’” 295 E a personagem Maryse avalia: “Não podia acreditar. A 

verdade é então provocadora? Tinha me esquecido desde o famoso aniversário de minha 

mãe onde lhe disse o que eu pensava dela.” 296 (CONDÉ, 2012, p.270) 

Na esteira do dialogismo constante, em Mets et merveilles, a obra Le coeur à 

rire et à pleurer também é retomada para falar da morte de Julie, empregada da casa, − 

Mabo Julie − e de quem fala com um enorme carinho tanto em uma obra quanto em 

outra: 

Em Le coeur à rire et à pleurer, contes vrais de mon enfance  

retratei o fim de Julie, o choque que senti diante deste primeiro 

desaparecimento brutal de um ser querido. Uma manhã ela não 

apareceu ao trabalho e uma de minhas irmãs teve que me levar à 

escola. Ao meio-dia, como ela não tinha reaparecido, um de 

meus irmãos foi encarregado de se informar sobre ela. Ele 

encontrou o bairro em desolação. De volta para casa na noite 

anterior ela mal tinha colocado a chave na fechadura e caiu por 

terra: apagada como vela. Crise cardíaca.297 (CONDÉ, 2015, 

pp.24-25) 

                                                 
293 Dans mon récit de souvenirs Le Coeur à rire et à pleurer - contes vrais de mon enfance, je raconte 

comment ma "vocation d'écrivain", si on peut employer pareils termes, aurait pris naissance. J'aurais 

environ dix ans. 
294 C’est ainsi que tu me vois? 
295 “Vous êtes une provocatrice née.” 
296 Je n'en revenais pas. La vérité est-elle donc provocatrice? Je l'avais oublié depuis le fameux 

anniversaire de ma mère où je lui avais dit ce que je pensais d'elle. 
297 Dans  Le coeur à rire et à pleurer, contes vrais de mon enfance j'ai dépeint la fin de Julie, le choc que 

j'éprouvais devant cette première disparition brutale d'un être cher. Un matin elle n'apparut pas au travail 

et une de mes soeurs dut me conduire à l'école. À midi, comme elle n'avait toujours pas réapparu, un de 

mes frères fut dépêché pour s'enquérir d'elle. Il trouva le quartier dans la désolation. De retour chez elle la 



166 

 

 

 

 Em Le coeur à rire et à pleurer, Condé dedica um capítulo à doméstica que, para 

ela,  era um ente muito querido. 

Antes de perder Mabo Julie, nunca tinha encontrado a morte. 

(...) Mabo Julie foi a empregada que me tinha acolhido em seus 

braços e passeado comigo na praça da Victoire para fazer 

admirar a todos aqueles que tinham olhos para admirar os meus 

vestidos de seda, tule ou renda. Ela me ajudou quando estava 

aprendendo a andar, me levantou, me consolou sempre que caía. 

Quando não tive mais necessidade dela, minha mãe a manteve 

trabalhando para nós - ela não tinha recursos - e tornou-se a 

nossa lavadeira. (...) Minha mãe esperava muito de mim. Eu era 

eternamente convocada para me mostrar em todos os lugares e 

em tudo ser a melhor. Consequentemente, vivia com medo de 

decepcioná-la. Meu terror era de ouvir este julgamento sem 

apelo que frequentemente tinha sobre mim: 

− Você nunca fará nada de bom em sua vida! 

....................................................................................................... 

(...) Por outro lado, aos olhos de Mabo Julie, eu não faria esforço 

para ser a mais bela e a mais dedicada das meninas da terra. 

Minhas palavras, bem como as minhas ações, foram marcadas 

com o selo da perfeição. Toda vez que a via, eu a enlaçava tão 

violentamente que seu lenço se soltava e descobria seu cabelo de 

seda branca.298 (CONDÉ, 1999, pp. 53-56) 

 

 Sobre essa relação mais estreita com os empregados domésticos em detrimento 

da relação com a própria mãe, Halbwachs analisa: 

A gente grande, os pais, tem seus interesses, as crianças têm 

outros – e há muitas razões para que o limite que separa essas 

duas zonas não seja transposto. A criança também tem um 

relacionamento com uma categoria de adultos a que a 

simplicidade habitual de suas concepções aproxima. Esses 

adultos são, por exemplo, os empregados domésticos. Com eles 

a criança se entretém espontaneamente e compensa a reserva e o 

silêncio a que condenam seus pais em relação a tudo o que “não 

                                                                                                                                               
veille au soir elle avait à peine mis la clé dans la serrure qu'elle était tombée par terre de tout son long: 

passée comme chandelle. Crise cardiaque. 
298 Avant de perdre Mabo Julie, je n'avais jamais rencontré la mort. (...) Mabo Julie était la bonne qui 

m'avait charroyée dans ses bras et promenée sur la place de la Victoire pour faire admirer à tous ceux qui 

avaient des yeux pour admirer mes casaques en soie, en tulle ou en dentelle. Elle m'avait aidée quand 

j'apprenais à marcher, relevée, consolée chaque fois que je tombais. Quand je n'eus plus besoin d'elle, ma 

mère la garda à notre service - elle était sans ressources - et devint notre blanchisseuse. (...)Ma mère 

attendait trop de moi. J'étais perpétuellement sommée de me montrer partout et en tout la meilleure. En 

conséquence, je vivais dans la peur de la décevoir. Ma terreur était d'entendre ce jugement sans appel que, 

bien souvent, elle portait sur moi: 

- Tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie! 

(...) Par contraste, aux yeux de mabo Julie, je n'avais aucun effort à fournir pour être la plus belle et la 

plus douée des petites filles de la terre. Mes paroles aussi bien que mes actions étaient marquées du sceau 

de la perfection. Chaque fois que je la voyais, je l'enlaçais si violemment que son madras se dénouait et 

découvrait ses cheveux de soie blanche. 



167 

 

 

é para sua idade”. Os empregados domésticos às vezes falam 

com muita liberdade diante da criança ou com ela, e as 

compreendem, porque eles à vezes se expressam como crianças 

grandes. (HALBWACHS, 2006, pp.83-84) 

 

Em La vie sans fards, Condé fala sobre “flechas”, indícios de realidade que às 

vezes não são percebidos como gostaria de que fossem em seus textos. Aqui sobressai 

uma das imagens lançadas por Michel Leiris (2003) e mais caras ao conjunto de sua 

obra: a tauromaquia. O chifre do touro representa a insígnia do real e da revelação na 

tessitura de um texto literário, ou seja, assim como a tourada, em que o toureiro deve 

extrair beleza e técnica de um gesto de crueldade, em seu texto, o escritor deve unir 

técnica e beleza além de entregar-se, transmitir mensagens, engajar-se. No plano das 

atividades entre a imagem da escrita como tauromaquia e a imagem do autobiógrafo 

como criminoso estão, portanto, a entrega e a inteireza do escritor/ matador, a técnica e 

a expressividade do ritual, a sedução da linguagem/jogo que muitas vezes dissimula o 

real, o embate entre os pólos, a revelação de um chifre de touro que porventura desponta 

e a emoção sinistra que decorre desse momento. Aqui fica claro como a beleza da 

tourada/escrita adquire uma natureza especial, pois se faz justamente na tangência, 

“tudo concorre, em suma, para marcar o confronto do touro e do toureiro com um 

caráter escultural.” (LEIRIS, 2003, p.23) 

Como exemplo, Condé oferece ao leitor referência a seu livro lançado em 2010, 

En attendant la montée des eaux, então abre aspas e cita um trecho dessa obra que 

esperava suscitar reações diversas das que suscitou; “chifres de touro” que não foram 

percebidos: 

Mais de uma vez, lamentei que flechas contidas em meus textos 

não tivessem sido percebidas. Assim em meu último romance 

En attendant la montée des eaux [Esperando a subida das 

águas] (J.-C. Lattès, 2010), escrevo: “ Um terrorista não é 

simplesmente um excluído, excluído de sua terra, excluído da 

riqueza, excluído da felicidade, que tenta de maneira 

desesperada e talvez bárbara fazer escutar sua voz?”  

Esperava que numa época tão melindrosa, tal definição pudesse 

suscitar várias reações. 299(CONDÉ, 2012, p.13) 

 

                                                 
299 Plus d'une fois, j'ai regretté que des flèches contenues dans mes textes n'aient pas été perçues. Ainsi 

dans mon dernier roman En attendant la montée des eaux (J.-C. Lattès 2010), j’écris: “ Un terroriste 

n’est-il pas tout simplement un exclu, exclu de sa terre, exclu de la richesse, exclu du bonheur, qui tente 

de manière désespérée et peut-être barbare de faire entendre sa voix?” J'espérais que dans notre époque si 

frileuse, une telle définition pourrait susciter diverses réactions. 
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             Ela se refere a esse livro para falar da criação de algumas de suas personagens 

importantes; da inspiração em colocar um de seus heróis Babakar em Abidjan, cidade 

devastada por anos de guerra civil, onde a autora viveu: 

Recentemente em 2010, quando escrevia meu último romance 

En attendant la montée des eaux [Esperando a subida das 

águas], não pude evitar de fazer viver Babakar, um de meus 

heróis, em Abidjan. A cidade tinha sido devastada por anos de 

guerra civil. Era minha maneira de expressar minha tristeza e 

meu lamento pelo que ela havia se tornado. 300 (CONDÉ, 2012, 

p.13) 

 

               Mais adiante, aponta dados da realidade para criar a personagem Thécla, mãe 

de Babakar, cujo nome já teria sido utilizado em La vie scélérate (1987), outra obra de 

Condé:  

Nem tive que forçar minha imaginação quando descrevi a 

personagem Thécla em meu romance En attendant la montée 

des eaux [Esperando a subida das águas] e as reações que ela 

suscita na comunidade de Tiguiri. Eu não tinha como ela os 

olhos azuis.301 (CONDÉ, 2012, p.112) 

 

                E para reproduzir a fala da personagem palestina Fouad, amigo de Babakar, e 

sua preocupação identitária: 

Hoje, fico dividida como muita gente entre minha simpatia pelo 

infeliz povo palestino e, na sua preocupação de se defender, a 

face agressiva de que se reveste sempre Israel. Em En attendant 

la montée des eaux [Esperando a subida das águas], o 

personagem Fouad, introduzido com o propósito de refletir 

sobre essas preocupações, declara: 

“Sou palestino. Mas é uma identidade que causa medo. Esse 

vocábulo abrange sofrimento excessivo, desapropriações e 

humilhações. É preciso ser um Jean Genêt302 para nos amar. 

Caso contrário, o mundo se afasta de nós.” 303 (CONDÉ, 2012, 

p.277) 

                                                 
300 Aussi récemment que l'année 2010, quand j'écrivais mon dernier roman En attendant la montée des 

eaux, je ne pus m'empêcher de faire vivre Babakar, un de mes héros, à Abidjan. La ville avait été ravagée 

par des années de guerre civile. C'était ma manière d'exprimer mon chagrin et mes regrets de ce qu'elle 

était devenue. 
301 Je n’ai guère eu à forcer mon imagination quand j’ai dépeint le personage de Thécla dans mon roman 

En attendant la montée des eaux et les réactions qu’elle suscite dans la communauté de Tiguiri. Je n’avais 

pas comme elle les yeux bleus. 
302 Escritor, poeta e dramaturgo francês que assumiu a causa dos palestinos. 
303 Aujourd'hui, je reste déchirée comme beaucoup de gens entre ma sympathie pour le malheureux 

peuple palestinien et dans son souci de se défendre, le visage agressif que revêt souvent Israël. Dans En 

attendant la montée des eaux, le personnage de Fouad, introduit à dessein pour refléter ces 

préoccupations, déclare: 
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Também em Mets et merveilles, autobiografia de 2015, Condé faz alusão à obra 

En attendant la montée des eaux, dessa vez para explicar o título dado a ela: 

É por todas essas razões confusas que intitulei um de meus 

últimos romances En attendant la montée des eaux [Esperando a 

subida das águas]. A ação se passa no Haiti cujos infortúnios são 

conhecidos. Os personagens também são duramente atingidos. 

Eu quis dizer que tudo isso é passageiro e outro tempo de paz e 

felicidade virá.304 (CONDÉ, 2015, p.365) 

 

Essa é mais uma obra de Condé sobre busca identitária, globalização e exclusão. 

Babakar é um médico, nascido no Mali, que vive sozinho com suas lembranças de uma 

infância africana, de uma mãe da Guadalupe com olhos azuis (mestiça, mal vista pela 

comunidade do marido que é do Mali, pois com seus olhos azuis, acusam-na de 

feitiçaria), que morre jovem e vem visitá-lo em sonho; de um antigo amor, Azelia, 

desaparecida também, e outros sonhos de juventude.  

Mas o acaso ou a providência coloca uma criança no seu caminho e obriga-o a 

renunciar a sua solidão, a seus fantasmas. A pequena Anaïs só tem a ele. Sua mãe, uma 

refugiada haitiana, morreu ao dar-lhe à luz (pelas mãos de Babakar), legando-lhe a sua 

miséria, e seu pai, um jornalista, foi assassinado. Babakar, com a menina em suas mãos, 

quer oferecer-lhe um futuro diferente. Ele adota essa menina e decide partir para o Haiti, 

ilha martirizada pela violência, governos corruptos, grupos rebeldes, mas ao mesmo 

tempo bonita e fascinante, para procurar as origens dessa filha adotiva. 

Babakar procura a família de Anaïs, uma tia, um tio, os avós, talvez, quem 

pudesse contar-lhe sua história. Mas não encontra ninguém e só pode contar, além dele, 

com seus dois amigos Movar e Fouad. Homens como ele, exilados, solitários, à procura 

de si mesmos e que encontram no Haiti respostas para sua busca, um lugar de paz em 

meio aos escombros. 

Nesse livro publicado em 2010, Condé faz-se porta voz dos excluídos, daqueles 

que conhecem a miséria e vivem em países submetidos a ditaduras e à mudança 

contínua de presidentes. Três heróis: Babakar, o africano, metade do Mali por seu pai e 

                                                                                                                                               
"Je suis Palestinien. Mais c'est une identité qui fait peur. Ce vocable-là recouvre trop de souffrances, de 

dépossessions et d'humiliations. Il faut être un Jean Genêt pour nous aimer. Autrement, le monde se 

détourne de nous.” 
304 C’est pour toutes ces raisons confuses que j’ai intitulé un de mes derniers romans En attendant la 

montée des eaux. L'action se passe en Haïti dont on connaît les malheurs. Les personnages aussi sont 

durement éprouvés. Je voulais signifier que tout cela est passager et qu'un autre temps de paix et de 

bonheur viendra. 
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metade da Guadalupe por sua mãe; Movar, o haitiano, e Fouad, o palestino. Três heróis 

de origens muito diferentes num primeiro momento, mas muitas coisas os unem (e 

também os unem a sua autora): o preconceito, a incompreensão, a exclusão, o 

desenraizamento. 

Em prefácio de La vie sans fards, a autora afirma que esperou ter menos 

problemas reais para criar os de papel e, por esse motivo, iniciou tardiamente o ofício de 

escritora, aos quarenta e dois anos. Cita mais uma vez Le coeur à rire et à pleurer e 

agora Victoire , les saveurs et les mots, obras onde afirma ter falado bastante sobre o 

meio em que foi criada.  

Como contei em Le coeur à rire et à pleurer, meu guarda roupa 

só se enriqueceu com um maiô de banho mais tarde. 305 

(CONDÉ, 2012, p.144)  

Contei em Le coeur à rire et à pleurer que meus pais nunca 

tinham me explicado a origem das diásporas africanas e que eu 

era muito ignorante a esse respeito. 306  (CONDÉ, 2012, p.227)  

Descrevo em Le coeur à rire et à pleurer uma fotografia perdida 

como as outras que ficou gravada em minha lembrança (...)307 

(CONDÉ, 2012, p.259) 

 

Como se pode observar ao longo dessa autobiografia, tais obras ainda são 

referência quando relata alguns traços marcantes de seus pais, sua avó, sua condição 

social:  

Como conto na narrativa Victoire, les saveurs et les mots 

[Victoire, os sabores e as palavras], meu pai e minha mãe se 

orgulhavam de ser “Grandes Negros”. Eles entendiam que 

tinham por missão servir de exemplo à sua Raça inteira. (Note-

se que a palavra “Raça” não era ainda problemática como é 

hoje)  308 (CONDÉ, 2012, p.56)  

 

             Também em Mets et merveilles os rastros da avó Victoire parecem estar ainda 

mais vivos. A autora faz, desde o prefácio, referência à avó: 

Em meu livro Victoire, les saveurs et les mots [Victoire, os 

sabores e as palavras], que pretende ser uma reabilitação de 

minha avó, cozinheira em uma família de crioulos Brancos, 

                                                 
305 Comme je l’ai raconté dans Le coeur à rire et à pleurer, ma garde-robe ne s’est enrichie que fort tard 

d’un maillot de bain. 
306 J’ai raconté dans Le coeur à rire et à pleurer que mes parents ne m’avaient jamais expliqué l’origine 

des diásporas africaines et que j’étais fort ignorante à ce sujet. 
307 Je décris dans Le coeur à rire et à pleurer une photographie perdue comme les autres qui est restée 

gravée dans mon souvenir (...) 
308 Comme je raconte dans mon récit Victoire, les saveurs et les mots, mon père et ma mère se targuaient 

orgueilleusement d’être des “Grands Nègres”. Ils entendaient par là qu’ils avaient pour mission de servir 

d’exemple à leur Race tout entière. (Notons que le mot “Race” n’était pas encore problématique comme il 

l’est aujourd’hui.) 
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entra uma grande parte de provocação, traço dominante de meu 

caráter. De modo geral, as pessoas declaram-se orgulhosas de 

contar em meio a seus ancestrais com um poeta, um filósofo, um 

historiador cujos escritos elas encontram tradicionalmente em 

malas perdidas no sótão ou ainda bravos soldados que 

derramaram seu sangue pela pátria. Reivindicar um “dèyè chez”, 

uma empregada, que nunca soube falar francês, tem um leve 

odor de enxofre.309 (CONDÉ, 2015, pp. 11-12)  

 

             Victoire vive ainda nessa obra de 2015 e, além do prefácio, a imagem dela 

aparece mais sete vezes explicitamente, destacando-se no trecho abaixo a “doce 

presença” dessa linhagem materna: 

(...) minha avó Victoire tinha vivido seus últimos anos acamada 

antes de enfim partir. Coisa curiosa, eu que era tão medrosa, não 

tinha medo dessa defunta que jamais conheci. Ao contrário. Sua 

doce presença me acalmava durante longas horas em que lutava 

contra a insônia.310 (CONDÉ, 2015, p.20) 

 

             Condé segue a esteira preconizada por Walter Benjamin que reconstituía a 

imagem da história a partir de detritos, daquilo que era desconsiderado pela maioria dos 

historiadores, reconhecendo que os resíduos memoriais – que por muitas vezes foram 

desprezados e considerados “lixos da história” – são “mais intensos e duradouros se o 

processo que os imprime jamais chega ao consciente.” (BENJAMIN, 1989, p.108) 

Esses resíduos constituíram-se nos fios com os quais a autora tece as tramas das 

reminiscências de sua avó. 

             Maryse Condé reforça as pistas do seu desejo de romper com o pacto de 

silêncio, de se reapropriar de seu passado, projetando sonhos que se tornam esperança 

de futuro. O universo da escravidão, da pobreza é escavado por entre as sobras da 

memória e da sensibilidade, permitindo à autora reavaliar o mundo em mutação, o 

mundo de sua avó, que vivia praticamente na condição de escrava e de sua mãe, que, 

apesar ser de origem muito humilde, vence as barreiras e torna-se professora. A 

descoberta dessa origem humilde e do caminho percorrido por sua mãe até a imagem de 

                                                 
309 Dans mon livre Victoire, les saveurs et les mots, qui se veut une réhabilitation de ma grand-mère, 

cuisinière dans une famille de Blancs créoles, entre une large part de provocation, trait dominant de mon 

caractère. En général, les gens se déclarent fiers de compter parmi leurs ancêtres un poète, un philosophe, 

un historien dont traditionnellement ils ont retoruvé les écrits dans des malles perdues au grenier ou bien 

de valeureux militaires qui ont versé leur sang pour la patrie. Revendiquer une "dèyè chez", une servante, 

qui ne sut jamais parler français, a une légère odeur de soufre. 
310 (...) ma grand-mère Victoire avait vécu ses dernières années en grabataire avant d'être enfin délivrée. 

Chose curieuse, moi qui étais si peureuse, je ne redoutais pas cette défunte que je n'avais jamais connue. 

Au contraire. Sa douce présence m'apaisait pendant les longues heures où je luttais contre l'insomnie. 
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burguesa realizada, que passava para seus filhos, pode ser observada na seguinte 

passagem: 

Fui a La Treille, bairro onde nasceram minha mãe e minha avó, 

e fiquei impressionada com sua extrema pobreza. Tinha 

conhecido minha mãe pequena burguesa realizada, 

menosprezando aqueles que não tinham vencido como ela. 

Vendo as casas humildes em palafita, semelhantes àquela onde 

sem dúvida ela nascera, quase lhe perdoava a arrogância. Que 

caminho ela tinha percorrido! De que tenacidade provou! Foi aí 

que me veio a ideia de escrever sobre ela e sobre sua mãe. 

Foram necessários anos para conseguir produzir bem esse 

projeto que deu origem ao relato Victoire, les saveurs et les mots 

[Victoire, os sabores e as palavras] publicado em 2006.311 

(CONDÉ, 2015, p.87) 

 

              Como o sujeito está sempre em busca de suas referências, a identidade 

apresenta uma dimensão coletiva, além de pessoal, no que diz respeito à construção da 

história. Em outros termos, o indivíduo não constrói sua história sozinho, isolado; ele 

precisa da participação da família ou de uma comunidade para poder relacionar-se e 

compartilhar os conhecimentos. É no convívio com o outro que os referenciais de 

pertencimento vão sendo fixados. Na volta às origens, por meio da memória, está a 

oportunidade de o indivíduo demonstrar a importância da sua história que, partilhada na 

comunidade, readquire o encantamento e relaciona a perspectiva individual à esperança 

coletiva. Nesse contexto, a figura materna é a referência. Na tentativa de resgatar sua 

origem, de tornar mais presente a figura da mãe, Condé procura os rastros ancestrais, 

em especial, os de sua avó materna Victoire. 

             Segundo Ferreira Santos, a presença ancestral é uma herança coletiva que 

ultrapassa o próprio indivíduo, que, dessa forma, tem “com esta ancestralidade uma 

relação de endividamento na medida em que somos o futuro que este passado possuía e 

nos cabe atualizar as suas energias mobilizadoras e fundadoras.” (FERREIRA 

SANTOS, 2004, p.243)  

              Desse modo, o compromisso do ser humano com suas heranças é o de ser ele 

próprio; de conservar as tradições adquiridas ao longo das gerações e repassá-las aos 

seus descendentes. Ainda conforme Ferreira Santos, “a ancestralidade possibilita a 

                                                 
311 Je me rendis à la Treille, quartier où étaient nées ma mère et ma grand-mère, et fus frappée de son 

extrême pauvreté. J'avais connu ma mère petite-bourgeoise accomplie, méprisant ceux qui n'avaient pas 

réussi comme elle. En voyant les humbles cases en gaulette, semblables à celle où sans doute elle avait vu 

le jour, je lui pardonnais presque son arrogance. Quel chemin elle avait parcouru! C'est là que me vint 

l'idée d'écrire à son sujet ainsi qu'au sujet de sa mère. Il me fallut des années pour mener à bien ce projet 

qui donna naissance au récit Victoire, les saveurs et les mots publié en 2006. 
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religação com as origens, com os antepassados, o que permite à pessoa repensar sua 

prática, suas atitudes e relações, a partir dos ensinamentos ancestrais.” (FERREIRA 

SANTOS, 2004, pp. 213-214), o que em muito justifica a importância dessa obra para 

Maryse Condé e, sobretudo, a importância da figura de sua mãe, como afirma em Mets 

et merveilles: 

Eu sempre me pergunto o que seria a minha vida se minha mãe 

não tivesse morrido tão cedo. Assim como as coisas são, sinto 

um vazio imenso, um sentimento de abismo enorme. Ela nunca 

pegou nenhum de meus filhos no colo. Nunca ouviu falar de 

meu primeiro casamento com Condé. Sobretudo nunca me viu 

tornar-me uma escritora. Teria gostado de meus livros? Teria 

apreciado a imagem que ofereço dela? Teria eu escrito Victoire, 

les saveurs et les mots [Victoire, os sabores e as palavras]? 

Ausente, ela exerceu uma considerável influência sobre mim. O 

que teria acontecido se tivesse estado presente?312 (CONDÉ, 

2015, p.358) 

 

             Condé demonstra frequentemente que a relação da mãe com sua avó, sua 

própria relação com as duas e com o mundo são preponderantes em sua vida e regeram 

toda sorte de analogia e reflexão, seja observando gestos alheios, seja divagando a partir 

de questionamentos que lhe são feitos: 

As relações que uniam Maria à sua mãe muito me ajudaram a 

imaginar aquelas que deviam unir minha própria mãe à minha 

avó Victoire. Elas contribuíram para a elaboração de meu 

romance Victoire, les saveurs et les mots [Victoire, os sabores e 

as palavras.] 313(CONDÉ, 2015, p.139) 

− O que você procura pelo mundo? 

Essa pergunta pertinente devia ser-me colocada várias vezes. 

Em uma entrevista imaginária, ela veio de minha avó Victoire 

que me acusava de negligenciar o romance que devia lhe 

consagrar. Sim, o que tinha procurado pelo mundo? Eu 

começava de repente a apreciar o sedentarismo.314 (CONDÉ, 

2015, pp.289-290) 

 

                                                 
312 Je ne cesse de me demander ce qu'aurait été mon existence si ma mère n'était pas morte si tôt. Telles 

que les choses sont, j'éprouve un vide immense, un sentiment de béance énorme. Elle n'a jamais pris 

aucun de mes enfants sur ses genoux. Elle n'a jamais eu vent de mon premier mariage avec Condé. 

Surtout elle ne m'a jamais vue devenir un écrivain. Aurait-elle aimé mes livres? aurait-elle apprécié 

l'image que je donne d'elle? Aurais-je écrit Victoire, les saveurs et les mots si elle avait été en vie? 

Absente elle a exercé une influence considérable sur moi. Que se serait-il passé si elle avait été présente? 
313 Les relations qui unissaient Maria à sa mère m'ont largement aidée à imaginer celles qui devaient unir 

ma propre mère à ma grand-mère Victoire. Elles ont contribué à l'élaboration de mon roman Victoire, les 

saveurs et les mots. 
314 − Que cherchez-vous à travers le monde? 

Cette question pertinente devait m'être posée à plusieurs reprises. Dans un entretien imaginaire, elle vint 

de ma grand-mère Victoire qui me reprochait de négliger le roman que je devais lui consacrer. Oui, 

qu'avais-je cherché à travers le monde? Je commençais brusquement à trouver du goût à la sédentarité. 
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Além da confrontação com as obras, dados biográficos são expostos a todo 

instante como, logo de início, em La vie sans fards, por exemplo, ao relatar que seu pai 

tinha uma pequena empresa de poupança e empréstimo, chamada Caisse des Prêts 

Coopérative, e, ao longo da obra, dados sobre sua mãe, professora, sobre sua avó, 

analfabeta e excelente cozinheira, seus filhos, seus amores são conferidos a todo 

instante pelo leitor investigador, estabelecendo-se assim um diálogo de proximidade 

entre este e a autora. Segundo Leonor Arfuch,  

Assim, o diálogo na proximidade com o autor tentará descobrir, 

além da trama e das vozes, das advinhações e das armadilhas do 

texto e mesmo das “explicações” preparadas para a ocasião, 

aqueles materiais indóceis e misteriosos da imaginação, de que 

maneira a vida ronda a literatura ou a literatura molda a 

vivência. (ARFUCH, 2010, p.212) 

 

 O intertexto com seus próprios romances continua com Désirada (1997) 

também referência onde afirma que guarda uma triste lembrança das horas 

intermináveis passadas na cama quando esteve doente, assim como a personagem 

principal daquela obra Marie-Noëlle, mas que, diferente desta, ao final não encontrou o 

amor. Assim afirma em La vie sans fards: 

Como Marie-Noëlle no romance Désirada tenho uma triste 

lembrança das horas intermináveis passadas na cama, injeções 

cotidianas, fadiga, náuseas, febres, suores e insônias. Mas 

diferentemente de Marie-Noëlle, não encontrei o amor.315 

(CONDÉ, 2012, p.25) 

 

 Em Mets et merveilles, em dois momentos diversos, Condé refere-se a essa obra, 

primeiramente quando fala de dois lugares pelos quais passou, Boston e a ilha de La 

Désirade, e nos quais se inspirou para escrevê-la: 

Gosto também de Boston, cidade fria, aristocrática com suas 

elegantes casas de tijolos. Foi lá que situei em parte a paisagem 

de meu romance Désirada quando Marie- Noëlle após fracassos 

e falsas partidas torna-se professora de literatura.316 (CONDÉ, 

2015, p.206) 

Daí em diante tinha multiplicado minhas visitas à pequena ilha. 

Até lhe dediquei um romance intitulado Désirada, nome que os 

                                                 
315 Comme Marie-Noëlle dans le roman Désirada je garde un triste souvenir des heures interminables 

passées au lit, des perfusions, de la fatigue, des nausées, des fièvres, des suées et des insomnies. Mais à la 

différence de Marie-Noëlle, je ne rencontrai pas l’amour. 
316 J'aime aussi Boston, ville froide, aristocratique avec ses élégantes maisons de briques. C'est là que j'ai 

situé en partie le décor de mon roman Désirada quand Marie-Noëlle après des échecs et des faux-départs 

devient professeur de littérature. 
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marinheiros de Cristóvão Colombo lhe deram quando a 

descobriram. 317(CONDÉ, 2015, p.319) 

 

Esse romance conta a história de três gerações de mulheres encarnadas por uma 

menina, sua mãe e avó, respectivamente, Marie-Noëlle, Reynalda e Nina. A mãe e a 

filha são marcadas pela ausência de raízes em relação a seus pais, a falta de 

manifestação de amor maternal, e as vicissitudes da vida. Diante de todos esses 

problemas, elas vão definir uma meta e os meios para alcançar a qualquer preço; 

querem tentar encontrar as raízes em falta, a fim de se projetar para o futuro com 

serenidade. 

Reynalda, mãe de Marie-Noëlle, em muito se aproxima da imagem que Condé 

tem de sua mãe, alguém com uma completa incapacidade de expressar sentimentos, 

carinho e ternura para com os filhos; uma incapacidade de expressar gratidão às pessoas 

que, de uma forma ou de outra, dão-lhe apoio e ajuda. 

Também Nina, avó da narradora, lembra a avó materna de Maryse, que o leitor 

conhece melhor em Victoire, les saveurs et les mots, uma vez que aquela percebe que o 

mais importante da vida é a instrução que se dá aos filhos. Já nessa obra de 1997, Condé 

coloca em questão o mito da ancestralidade que desenvolverá sobretudo em 2006 com a 

obra dedicada à avó materna. Em Désirada a imagem dessa avó materna desconstrói o 

papel de avó carinhosa e berço das origens tão esperada. Busca identitária também é 

mais uma vez tema dessa obra de Condé. A filha, professora de literatura, espera 

encontrar na figura da mãe e da avó sua identidade afirmada, claramente definida e 

frustra-se. A experiência francesa, simbolizada pela mãe Reynalda, a experiência da 

Guadalupe, simbolizada pela avó Nina, a caracterização da narradora Marie-Noëlle são 

familiares. Marie-Noëlle aceita uma identidade ao mesmo tempo nutrida de sua vida na 

Guadalupe e de sua experiência na França, inculcada por sua mãe, ela também dividida 

entre os dois lugares. 

Essas pistas traçam um caminho completamente favorável à aceitação pelo leitor 

do pacto estabelecido com sua autora; pistas muitas vezes breves, mas que indicam, 

quando investigadas e apuradas, que o compromisso de ser a mais verdadeira possível 

persistiu. 

 Célanire cou-coupé (2000), segundo Condé, é inspirado em suas primeiras 

impressões da Costa do Marfim e, como sua heroína Célanire, a autora afirma que sofria 

                                                 
317 Désormais j'avais multiplié mes visites dans la petite île. Je lui avais même consacré un roman intitulé 

Désirada, nom que les marins de Christophe Colomb lui avaient doné en la découvrant. 
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de uma angústia sem razão; essa obra é lançada como pista mais de uma vez ao longo 

da autobiografia La vie sans fards. A referência a Célanire é retomada para falar de um 

dado histórico, sobre o Orfanato de Mestiços que recolhia os filhos de franceses com as 

mulheres da Costa do Marfim.  

Um dos meus romances Célanire cou-coupé [Célanire pescoço–

cortado] é bastante inspirado por minhas primeiras impressões 

da Costa do Marfim. Como minha heroína, Célanire, eu fremia 

de uma angústia sem razão que, ao mesmo tempo, tinha lá o seu 

sabor. 318 (CONDÉ, 2012, p.44)  

A pequena aglomeração de Bingerville não deixava de ter seu 

charme. Durante um tempo, ela foi a capital da Costa do 

Marfim. Ela era dominada pelo Orfanato dos Mestiços. Essa 

enorme construção de pedras que data do tempo colonial 

aparece amplamente em Célanire cou-coupé [Célanire pescoço-

cortado]. Lá eram recolhidas as crianças que os Franceses 

tinham feito com as mulheres da Costa do Marfim.319 (CONDÉ, 

2012, pp. 47-48) 

 

Célanire (nome escolhido em homenagem à avó paterna da autora) ao nascer é 

vendida por sua mãe Pisket, uma prostituta, a Madeska, uma senhora importante de 

Basse-Terre que deveria sacrificá-la para se “conciliar com os invisíveis” em sua busca 

de poder. O sacrifício consistia em cortar seu pescoço. Por sorte ou destino, o pescoço 

será reparado por um médico, o doutor Jean Pinceau, que a adota, mas depois é enviado 

para a prisão e injustamente condenado por abuso de menor. A chegada de Célanire à 

Bingerville na Costa do Marfim será apenas o início de um poderoso desejo de vingança 

e de buscas: a de sua família de origem, aquela que a abandonou à frieza do sacrifício, e 

a dos beneficiários desse sacrifício que lhe deixou uma cicatriz pavorosa. A maldição 

ligada ao incesto, o fato de ter renascido dos mortos, o desejo de vingança e os poderes 

de que ela parece ser dotada contribuem para fazer de Célanire uma personagem 

lendária, saída dos contos crioulos ou de lendas antigas. 

Em Mets et merveilles, o romance Célanire  cou-coupé aparece associado ao 

romance Les belles ténébreuses (2008)  como fruto de uma filiação de Condé aos relatos 

fantásticos, sobretudo, tendo a influência de dois filmes, O baile dos vampiros (1968), 

de Roman Polanski, Nosferatu Fastasma da Noite (1979), de Werner Herzog, e do 

                                                 
318 Un des mes romans Célanire cou-coupé est largement inspiré par mes premières impressions de la 

Côte d’Ivoire. Comme mon héroïne, Célanire, je frissonnais d’une angoisse irraisonné qui en même temps 

ne manquait pas de saveur. 
319 La petite agglomération de Bingerville ne manquait pas de charme. Un temps, elle avait eu rang de 

capitale de la Côte d’Ivoire. Elle était dominée par l’Orphelinat des Métis. Cette enorme bâtisse en pierres 

datant du temps colonial figure amplement dans Célanire cou-coupé. On y recueillait les enfants que les 

Français avaient faits à des Ivoiriennes. 
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romance Frankenstein (1831), de Mary Shelley, lembrados quando de sua passagem 

pela Romênia no capítulo intitulado O baile dos vampiros: 

Na Romênia falaríamos do Conde Drácula, dos vampiros, de seu 

aparente sono nas criptas e de seu sangrento despertar. 

Rememorava O baile dos vampiros de Roman Polanski ou 

Nosferatu Fantasma da Noite de Werner Herzog, dois filmes 

que tinha apreciado profundamente. Amo os relatos fantásticos. 

Um de meus romances preferidos é sem dúvida Frankenstein de 

Mary Shelley (...). Essa filiação aparece através das páginas de 

meu romance Célanire cou-coupé onde o doutor Jean Pinceau é 

um imitador do célebre cientista assim como em Les Belles 

Ténébreuses onde o casal Ramzi/Kassem tem relações estranhas 

com os corpos que são encarregados de embalsamar.320 

(CONDÉ, 2015, pp. 251-252) 

 

 Em Les Belles Ténébreuses, ela conta as aventuras da mestiçagem, busca 

identitária, fanatismo religioso, migrações e preconceitos. Kassem e Ramzi, um médico 

muçulmano do qual o primeiro torna-se assistente, são colocados no turbilhão de um 

mundo por vir.  

  Através do fantástico, da história das relações de embalsamadores com “os 

cadáveres daquelas que deveriam embelezar para a eternidade”, essa obra de Condé 

mais uma vez trabalha o viés identitário. Nascido em Lille, filho de pai da Guadalupe e 

mãe romena, Kassem não se vê em nenhum lugar e é forçado a assumir identidades que 

não escolheu. Ele conhece Dr. Ramzi de quem se tornou assistente e protegido. O 

médico tem uma má reputação. Kassem suspeita de práticas questionáveis, mas Ramzi 

exerce uma fascinação sobre ele da qual não pode defender-se.  

 Vários temas estão presentes e se cruzam nessa história. A história de 

Kassem é principalmente uma busca de si, um verdadeiro caminho espiritual; um jovem 

que tenta entender quem ele é e o que pode muito bem ser o seu papel neste mundo. 

Essa procura de si mesmo é por causa de suas raízes. Acrescenta-se a isso a escolha de 

seu nome muçulmano por simples desejo de seu pai e assim ele não sabe sequer 

apresentar-se diante dos outros. O romance gira em torno desse sentimento de exclusão, 

dessa impressão de realmente não pertencer a qualquer lugar, sempre estrangeiro por 

                                                 
320 En Roumanie on allait parler du comte Dracula, des vampires, de leur apparent sommeil dans des 

cryptes et de leur sanguinaire réveil. Je me remémorais Le Bal des vampires de Roman Polanski ou 

Nosferatu Fantôme de la nuit de Werner Herzog, deux films que j'avais profondément appréciés. J'aime 

les récits fantastiques. Un de mes romans préférés est sans contredit Frankestein de Mary Shelley (...). 

Cette filiation transparaît à travers les pages de mon roman Célanire cou-coupé où le docteur Jean 

Pinceau est une émule du célèbre savant ainsi que dans Les Belles Ténébreuses où le couple 

Ramzi/Kassem a des relations étranges avec les corps qu'ils sont chargés d'embaumer. 



178 

 

 

onde passa. Essa falta de um verdadeiro lar, onde ele iria se sentir em casa, impulsiona 

suas muitas viagens que simplesmente reforçam sua errância. Sem perceber, Kassem 

forja identidades múltiplas, sempre indesejado, vivendo uma nova vida a cada mudança 

de país.  

Les Belles Ténébreuses ainda é citado mais uma vez na obra de 2015 em um 

trecho em que Condé coloca em conflito o referencial e o fantástico e assim alude à sua 

obra, às inspirações que teve ao criá-la e ao efeito de sua leitura: 

De repente numa tarde um rosto apareceu diante de mim. Era o 

de Kassem Ramzi, um antigo estudante, um dos meninos mais 

brilhantes com quem convivi. Ele nasceu no Líbano e me 

descrevia o ódio dos Árabes, o ódio dos muçulmanos que hoje 

agitava o mundo. Cada vez que ele pegava um avião, era 

submetido a intermináveis e humilhantes controles de 

identidade. Tornando-se advogado, passou a se ocupar dos 

prisioneiros de Guantanamo o que era objeto da desconfiança de 

seus colegas brancos que consideravam que não podia ser 

imparcial e procuravam eliminá-lo. Um clarão me iluminou. Era 

isso que devia abordar. Esses assuntos de uma modernidade 

aterrorizante. Atenção! Não devia tratar de tais assuntos de 

maneira realista. Misturaria meu relato com episódios 

extravagantes até mesmo inverossímeis. Foi assim que concebi 

meu romance Les Belles Ténébreuses que intitulei 

primeiramente Les Pareurs de mort. Era a história de dois 

jovens, embalsamadores, tendo estranhas relações com os 

cadáveres daquelas que eles deveriam embelezar para a 

eternidade.  

Alguns anos mais tarde Ramzi leu esse livro e não se 

reconheceu. 

− Não é minha história, ele protestava. Você inventou tudo.  

Sim, confesso, eu tinha inventado. Mas essa vida de ficção não 

valia mais que sua verdadeira vida? Além do mais, que vida 

imaginária não vale mais que a vida real?321 (CONDÉ, 2015, pp. 

327-328) 

                                                 
321 Brusquement un après-midi un visage flotta devant moi. C'était celui de Kassem Ramzi, un ancien 

étudiant, un des garçons les plus brillants qu'il m'ait été donné de côtoyer. Il était né au Liban et me 

décrivait la haine des Arabes, la haine des musulmans qui aujourd'hui attisait le monde. Chaque fois qu'il 

prenait un avion, il était soumis à d'interminables et humiliants contrôles d'identité. Devenu avocat et 

s'occupant des prisonniers de Guantanamo il était l'objet de la méfiance de ses collègues blancs qui 

estimaient qu'il ne pouvait être impartial et cherchaient à l'éliminer. Un éclair m'illumina. C'est cela que je 

devais aborder. Ces sujets d'une modernité terrifiante. Attention! Je ne devais pas traiter de tels sujets de 

façon réaliste. J'entremêlerais mon récit d'épisodes extravagants voire invraisemblables. C'est ainsi que je 

conçus mon roman Les Belles Ténébreuses que j'intitulais d'abord Les Pareurs de la mort. C'était 

l'histoire de deux jeunes gens, embaumeurs de leur état, entretenant d'étranges relations avec les cadavres 

de celles qu'ils étaient censées embellir pour l'éternité. 

Quelques deux ans plus tard Ramzi lut ce livre et ne se reconnut pas. 

− Ce n'est pas mon histoire, protestait-il. Vous avez tout inventé. 

Oui, je l'avouais, j'avais inventé. Mais cette vie de fiction ne valait-elle pas mieux que sa vraie vie? 

D'ailleurs, quelle vie imaginaire ne vaut-elle pas mieux que la vie réelle? 
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A Françoise Pfaff Condé fala, mais uma vez, de sua inspiração para essa obra: 

“Eu disse a um de meus alunos, Kassem Ramzy, de quem era muito amiga, que eu ia 

cortá-lo em dois: Kassem o bom e sábio e Ramzy o diabólico e inquietante.” 322 (Apud 

PFAFF, 2016, p.151)  

Esse embate entre vida real e imaginária persegue Condé desde seu primeiro 

livro. Em La vie sans fards faz referência a seu primeiro romance Heremakhonon 

(1976) e afirma ter-se inspirado nos acontecimentos vividos na Guiné para criar Birame 

III, personagem importante daquela obra.  

Em meu primeiro romance Heremakhonon (1976), embora a ação 

tenha sido inspirada pelos acontecimentos da Guiné, quando o 

jovem herói Birame III, convencido de que os ideais da 

Revolução são traídos, recusa-se a se submeter, eu atribuo a sua 

professora, a Antilhana Véronica, os sentimentos que essas 

assembleias despertavam em mim. 323  (CONDÉ, 2012, p. 52)  

 

Esse romance é retomado diversas vezes ao longo das autobiografias, numa 

intenção talvez de mostrar sua importância ou de mostrar que desde sempre sua autora 

inspirava-se na vida real ou ainda oferecer a ele o lugar de destaque que lhe fora 

negado. Em entrevista a Françoise Pfaff, declara que 

Heremakhonon foi concebido para provocar, aborrecer, irritar, 

indo na contramão de tudo o que se dizia e tudo o que se fazia. 

Foi, portanto, escrito para desagradar, mas fiquei muito 

espantada de ver o quanto ele desagradou. Toda a imprensa da 

Guadalupe e da Martinica o massacrou. Os africanos de início 

começaram uma conspiração de silêncio e depois também o 

atacaram. Os afro-americanos me questionam até hoje (...). O 

nível de leitura das pessoas continua a me surpreender.324 (Apud 

PFAFF, 1993, p.52) 

 

                                                 
322 J'ai dit à un de mes étudiants, Kassem Ramzy, avec qui j'étais très amie, que j'allais le couper en deux: 

Kassem le bon et sage et Ramzy le diabolique et l'inquiétant. 
323 Dans mon premier roman Heremakhonon (1976), bien que l'action ait été inspirée par les évènements 

de Guinée, quand le jeune héros Birame III, convaincu que les idéaux de la Révolution sont trahis, refuse 

de se soumettre, je prête à son professeur, l'Antillaise Véronica, les sentiments qu'éveillaient en moi ces 

assemblés. 
324 Heremakhonon a été conçu pour provoquer, énerver, irriter, aller à contre-courant de tout ce qui se 

disait et tout ce qui se faisait. Il a donc été écrit pour déplaire, mais j'ai été assez étonée de voir à quel 

point il a déplu. Ce qui existe de presse guadeloupéenne et martiniquaise l' assassiné. Les Africains ont 

d'abord commencé par faire une conspiration du silence et puis ils l'ont aussi attaqué. Les Africains-

Américains me font des procès jusqu'à aujourd'hui (...). Le niveau de lecture des gens ne cesse de 

m'étonner.  
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 Assim, Condé afirma ter sido Heremakhonon amplamente inspirado em sua 

vida na Guiné, além de explicar o significado de seu título, Esperando a felicidade, num 

dialeto africano: 

Muitas vezes contei como veio a mim o título do meu primeiro 

romance, em grande parte inspirado por minha vida na Guiné. 

Heremakhonon, expressão malenké que significa “Espere a 

felicidade.”  325 (CONDÉ, 2012, p. 86)  

 

Mais uma vez, afirma ter usado vestígios de realidade para a elaboração de 

diálogos em seu primeiro livro, apontando inclusive palavras de um discurso ocorrido 

na vida real que buscou modificar pelos artifícios da literatura, como, por exemplo, a 

fala do presidente Sékou Touré quando apresentado a ela: “Assim, você veio da 

Guadalupe! Você é então uma irmã mais nova que a África tinha perdido e que ela 

reencontra.” 326 (CONDÉ, 2012, p.90) Segundo Condé, ela transpôs essa conversa para 

Heremakhonon quando o ditador Malimwana entra na sala da professora Véronica e 

dirige-se a ela, mas que trocou a palavra “perdido” por “vendido”, aproveitando-se da 

ousadia da personagem: 

Eu relatei essa conversa em Heremakhonon quando Malimwana 

ditador entra na classe de Véronica e fala com ela. Mas eu não 

tinha a ousadia desta última que se atreveu a substituir a palavra 

“perdido” pela palavra “vendido” enquanto limitei-me a esboçar 

um sorriso complacente.327(CONDÉ, 2012, pp.90-91)  

 

Numa referência ao “complot des enseignants” (complô dos professores), 

considerado o primeiro crime organizado em grande escala pelo regime de Sékou 

Touré, ocorrido na Guiné em 1962, em um capítulo da obra de 2012 intitulado “Le 

complot des enseignants”, relata de onde veio sua inspiração para criar Birame III, que 

no seu primeiro livro era o herói dos alunos presos e o favorito da professora Véronica, 

“quando segundo ela, na verdade, era um jovem extremamente inteligente e 

questionador, filho de um médico que encontrava com frequência na casa dos amigos 

Olga e Seyni.” 328 (CONDÉ, 2012, p.124)  

                                                 
325 J'ai souvent raconté comment m'est venu le titre de mon premier roman, largement inspiré par ma vie 

en Guinée. Heremakhonon, expression malenké qui signifie"Attends le Bonheur." 
326Ainsi, vous venez de la Guadeloupe! Vous êtes donc une petite soeur que l'Afrique avait perdue et 

qu'elle retrouve. 
327 J'ai rapporté cette conversation dans Heremakhonon quand le dictateur Malimwana entre dans la classe 

de Véronica et s'entretient avec elle. Mais je ne possédais pas l'aplomb de cette dernière qui osa remplacer 

le mot "perdue" par le mot "vendue" et je me bornai à grimacer un sourire complaisant. 
328 En réalité, Birame III était un jeune garçon extrêmement intelligent et questionneur, fils d'un médecin 

que je rencontrais souvent chez Olga et Seyni. 
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A personagem Véronica, nascida na Guadalupe, é uma professora que vai à 

África em busca de seu passado, de sua identidade, mas só encontra pobreza, ditadura e 

uma burguesia corrompida. Desiludida, a professora passa por diversas situações em 

que facilmente é associada à autora Maryse Condé. Tal identificação sempre ocorreu, 

desde o lançamento do livro, mas foi amplamente negada pela autora em entrevistas, 

mas em La vie sans fards, finalmente, parece não rejeitar tal analogia: 

Roger Dorsinville foi a primeira pessoa a quem dei para ler uma 

versão completa de Heremakhonon . Dois dias mais tarde, ele 

me deu seu veredito: “Quantos detalhes! Você não teme que te 

confundam com sua heroína, Véronica Mercier?” Eu o olhava 

surpresa. Eu não podia imaginar que ele previa a verdade.329 

(CONDÉ, 2012, p.316) 

 

Embora faça questão de revelar traços da realidade que a inspiraram na 

elaboração de suas obras, Condé preza, e muito, o valor e a função da Literatura, da 

ficção, da fabulação, do ofício do escritor como criador de realidades. Ao oferecer o 

exemplar de Heremakhonon a Anne Arundel, uma segunda opinião amiga, antes de 

lançá-lo, uma vez que já havia oferecido uma versão completa ao amigo escritor 

haitiano Roger Dorsinville, Condé critica a visão equivocada desta e de muitos leitores 

que creem que a literatura só tem valor se for uma cópia da realidade e desconhecem o 

papel consideravelmente importante da imaginação: 

Para ela, como para a maioria das pessoas, a literatura só tem 

valor de clichê instantâneo, de uma cópia perfeita. Eles 

desconhecem o papel considerável da imaginação. Meu complô 

dos professores não era ao pé da letra aquele que havíamos 

vivido. Em Heremakhonon, misturei a lembrança de meu breve 

encontro com Mwalimwana - Sékou Touré na presidência da 

República, o comportamento dos alunos do colégio de Bellevue 

e meus próprios terrores por ocasião do golpe de Estado em 

Accra. 330 (CONDÉ, 2012, p.317)  

 

                                                 
329 Roger Dorsinville fut la première personne à qui je donnai à lire une version complète de 

Heremakhonon. Deux jours plus tard il me donna son verdict: “Que de turgescences! Est-ce que tu ne 

crains pas que l’on te confonde avec ton héroïne, Véronica Mercier?”Je le regardait interdite. Je ne 

pouvais pas me douter qu’il prévoyait la vérité.  
330 Pour elle, comme pour la majorité des individus, la littérature n’a guère d’autre valeur que celle d’un 

cliché instantané, d’une copie conforme. Ils méconaissent le rôle considérable de l’imagination. Mon 

“complot des enseignants” n’était pas à la lettre celui que nous avions vécu. Dans Heremakhonon, j’avais 

mis pêle-mêle le souvenir de ma brève rencontre avec  Mwalimwana- Sékou Touré à la Présidence de la 

République, le comportement des élèves du collège de Bellevue et mes propres terreurs lors du coup 

d’État à Accra. 
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 Heremakhonon parece ainda ocupar um lugar privilegiado na vida de sua autora, 

sendo mencionado nove vezes ao longo de Mets et merveilles, dentre as quais há 

referências breves e outras mais reflexivas como as citadas abaixo: 

Enquanto isso dava os últimos retoques no meu romance 

Heremakhonon que estava determinada a terminar porque 

parecia importante silenciar os mitos sobre as independências 

africanas e entregar a minha experiência pessoal.331 (CONDÉ, 

2015, p.62) 

No que me diz respeito, Heremakhonon, cuja edição foi para 

liquidação e em seguida destruída por Christian Bourgois, atraiu 

a atenção de um punhado de intelectuais de esquerda, 

interessados nesta pintura incomum da África.332 (CONDÉ, 

2015, p.74) 

Heremakhonon era precisamente um romance sobre o fracasso 

da revolução, era evidente, pensava eu.333 (CONDÉ, 2015, p.86) 

 

Em Les derniers rois mages, outra obra de Condé dentre as citadas por ela, a 

autora privilegia a magia, o mistério, os diferentes rituais, em prol de homenagens a um 

passado nebuloso. Ela fala de descendentes de um chefe africano que vão tentar 

perpetuar as tradições. São destacadas as tensões, as contradições, mas também a 

generosidade do povo da Guadalupe. Mais uma vez, a autora coloca seu olhar sobre a 

África através da figura épica do rei do Daomé (atual Benin), 334 Béhanzin (variante de 

Gbéhanzin), que os colonizadores franceses exilaram na Martinica após sua rendição.  

Dois imaginários absolutamente divergentes embora interdependentes 

estruturam a visão do Outro: de uma parte características históricas, míticas e sociais da 

epopeia do Daomé, de outra parte as relações complexas entre Béhanzin, o africano, e a 

comunidade de Fort-de France (capital da Martinica), hostil ao rei, à exceção das 

personagens criadas por Condé que reclamam a descendência do herói africano, como 

por exemplo Djéré cujos cadernos, no interior do romance, tentam retratar a história do 

reino de forma épica. Em La vie sans fards, Condé relata o momento de inspiração para 

falar dessa história quando conheceu Louis, autêntico príncipe do Bénin, descendente 

                                                 
331 Parallèlement je mettais la dernière main à mon roman Heremakhonon que j'étais bien décidée à 

terminer car il me semblait important de faire taire les mythes au sujet des indépendances africaines et de 

livrer mon expérience personnelle. 
332 En ce qui me concerne, Heremakhonon, vite soldé, bientôt pilonné par Christian Bourgois, attira 

l'attention d'une poignée d'intelectuels de gauche, intéressés par cette peinture peu commune de l'Afrique. 
333 Heremakhonon était précisément un roman de l'échec de la révolution, c'était évident, croyais-je. 
334 O reino de Daomé, com sua capital em Abomey, foi fundado no século XVII. A expansão colonial 

francesa pela África Ocidental no final do século XIX e os esforços franceses para reprimir o comércio de 

escravos levaram ao conflito entre a França e o reino. Em 1892, o reino foi derrotado em uma guerra com 

a França e o país tornou-se o protetorado francês de Daomé. Béhanzin foi exilado e passou o resto de sua 

vida na Martinica e na Argélia. Daomé tornou-se independente em 1960 e mudou seu nome para Benin 

em 1975. 
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direto do rei Gbéhanzin, marido da professora de história Yolande, de quem era amiga e 

vizinha, e que mostrou para ela inúmeras fotos do ascendente africano. Segundo Condé, 

anos depois, aquele rosto retornou a sua memória e a conduziu à escrita do seu romance 

Les derniers rois mages. 

 

Yolande parava na minha casa no primeiro andar antes de 

começar sua escalada ao décimo onde ela morava. Ela vivia com 

Louis, autêntico príncipe do Benin, descendente direto do rei 

Gbéhanzin, grande resistente à colonização francesa. Ele foi 

exilado em Fort-de France na Martinica antes de morrer em 

Blida na Argélia. Louis possuía um verdadeiro museu de objetos 

que tinham pertencido a seu ancestral: cachimbo, cortador de 

unhas. Ele possuía sobretudo inúmeras fotos do velho soberano. 

Este rosto ao mesmo tempo inteligente e determinado me fez 

sonhar. Para minha surpresa, ele se impôs a mim anos mais tarde 

e me conduziu a escrever meu romance Les derniers rois mages. 

Imaginava seu exílio na Martinica, a provocação das pessoas: 

“Um rei africano? Que que é isso?” 

Imaginava sobretudo seu terror diante da violência de nossas 

tempestades e o desenrolar de nossos ciclones aos quais não 

estava habituado. Dei-lhe uma descendência antilhana na pessoa 

de Spero e me coloquei a dar-lhe um jornal.335 (CONDÉ, 2012, 

pp.81-82) 

 

Apresenta-se, nessa obra, mais uma vez, uma tentativa de recuperação do 

passado e também uma ascensão do presente com todas as suas contradições, o que 

parece corresponder perfeitamente ao projeto literário de Condé. 

O processo de redescoberta de suas próprias raízes por parte do protagonista 

Spero, último descendente da dinastia do rei do Daomé, revela uma imagem da África 

inesperada e decepcionante que coloca em questão o elo histórico que existe entre as 

Antilhas e seus ancestrais africanos. Para Spero, efetivamente, o presente é uma fonte 

inesgotável de questões concernentes ao significado de seu trabalho de pintor, e mais 

profundamente seu papel de marido, e de pai, num contexto sócio-cultural da Carolina 

                                                 
335 Yolande s'arrêtait chez moi au premier étage avant de commencer l'escalade jusqu'au dixième où elle 

habitait. Elle vivait avec Louis, authentique prince Béninois, descendant direct du roi Gbéhanzin, grand 

résistant à la colonisation française. Il fui exilé à Fort-de France en Martinique avant de mourir à Blida en 

Algérie. Louis possédait un véritable musée d'objets ayant appartenu à son ailleul: pipe, tabatière, ciseaux 

à ongles. Il possédait surtout d'innombrables photos du vieux souverain. Ce visage à la fois intelligent et 

déterminé me faisait rêver. À ma surprise il s'imposa à moi des années plus tard et me conduisit à écrire 

mon roman Les derniers rois mages. J'imaginai son exil à la Martinique, les railleries des gens: "un roi 

africain? Ka sa yé sa?” 

J'imaginais surtout sa terreur devant la violence de nos orages et le déchaînement de nos cyclones 

auxquels il n'était pas habitué. Je lui donnai une descendance antillaise en la personne de Spero et je me 

plus à lui prêter un journal. 
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do Sul onde ele fica após casar-se, no qual jamais soube, nem quis, integrar-se, 

permanecendo sempre estrangeiro. 

A busca desse passado histórico de Spero se dá a partir de uma foto e dos 

escritos de Djéré, seu avô, cujas páginas foram lidas para ele pelo pai quando ainda era 

criança. Os cadernos de Djéré contam os últimos anos da vida do ancestral, a partir da 

invasão francesa de seu reino, até a captura e o exílio, primeiramente nas Antilhas, em 

seguida na Argélia, onde ele morreu. No entanto, a veracidade desse documento é 

contestada o tempo inteiro e esse passado sonhado por Spero torna-se nebuloso. 

A decepção profunda, o mal estar íntimo pela percepção da impossibilidade da 

reconstrução completa e perfeita do passado que lhe permitiria conhecer suas raízes; 

impossibilidade de ancorar a memória em fatos concretos e historicamente verificados 

marcam essa personagem. O culto do ancestral e de sua descendência mítica mostra-se 

inútil e ridículo, sem provas de sua origem, sente-se envergonhado. É a filha de Spero, 

Anita, que fará o “retorno ao país natal”, partindo para Benin na tentativa de descobrir a 

“verdade” sobre sua origem africana. Esse romance de Condé coloca em cena, mais 

uma vez, a reflexão sobre a identidade antilhana, muitas vezes buscada como algo a ser 

resgatado e a desilusão que advém dessa empreitada, por outro lado, na figura de Anita, 

Condé propõe uma mentalidade nova, um modo de pensar que considere o movimento, 

a pluralidade, o múltiplo da construção identitária nas Antilhas, que permitiria aos 

antilhanos estabelecer diálogos com as culturas do mundo inteiro, que se interpenetram 

e se constroem a todo instante. 

Em Mets et merveilles, no capítulo intitulado “No woman, no cry” (“Não mulher 

não chore”), Condé também faz referência a essa sua obra quando fala de sua 

participação no Festival Calabash, na Jamaica, que após a perda de seu filho Denis, deu 

a ela motivação para voltar a escrever, recomeçando assim com a escrita de Les derniers 

rois mages, apesar de que, segundo ela, essa obra trairia os ecos daquele festival cujas 

regras, pouco comuns, apoiavam-se na construção de histórias simples, por pessoas de 

pouco estudo, com pouca pesquisa e preservava a espontaneidade da oralidade. 

Essa viagem para a Jamaica não agiu como um remédio 

milagroso. No entanto, graças a ela, eu pude ir em frente e 

retomar minha vida. O passado era o passado, não poderia 

mudá-lo. Encontrei o caminho para o meu escritório e recomecei 

a escrever. Este romance devia ser Les Derniers Rois mages. 

Relendo-o percebi que ele traía o eco das preocupações de que 

tratava o Festival Calabash. Quando a personagem Djéré tenta 

fixar por escrito as histórias tradicionais que seu avô lhe contou 
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quando era um garotinho, expresso aqui a minha reflexão sobre 

a relação entre a oralidade e a escrita.336 (CONDÉ, 2015, p.215) 

 

           Seguindo a trilha de pistas das relações entre suas experiências de vida e suas 

obras, há referências a Une saison à Rihata (1981), ao fato de Condé ter dado à luz a 

sua filha Aïcha em condições precárias e degradantes, dado biográfico, utilizado 

naquela obra numa versão, segundo a autora, mais idealizada para falar de sua heroína 

Marie-Hélène, tentando mostrar, mais uma vez, o poder que tem em mãos, o poder de 

ficcionalizar o vivido: 

(...) visto o caráter bestial, mesmo degradante, dos sofrimentos 

que eu tinha suportado, minha pena recusou-se a me obedecer e 

deu ao acontecimento uma versão amenizada. Além disso, 

minha heroína Marie-Hélène deu à luz um filho, que 

simbolicamente significava que ela estava em um novo começo 

na vida. Para mim, nada foi alterado. Continuei a viver em um 

apartamento sumariamente mobiliado. 337 (CONDÉ, 2012, pp. 

95-96)  

 

 Além dessa relação com Marie-Hélène, o fato de a personagem ser da 

Guadalupe, ter ido estudar em Paris e, posteriormente, ido para a África porque se casa 

com um africano que conhece em Paris aproximam essa personagem cada vez mais de 

sua autora, reforçando a fala de Maryse Condé ao ser entrevistada por Suzanne Crosta 

(1998): “Só posso falar daqueles que se parecem comigo.” 338 (Apud CROSTA, 1998b, 

p.125) 

 Ainda nessa mesma entrevista, quando Suzanne Crosta constata que Condé de 

um romance a outro evoca tanto as lembranças dos seres que a impressionaram quanto 

dos lugares pelos quais passou e continuam a morar nela, Condé afirma: “É evidente 

que os lugares em que morei, e que moram em mim, são a referência de meus escritos.” 

(Apud CROSTA, 1998b, p.124) 

                                                 
336 Ce voyage à la Jamaïque n’agit pas comme um remède miracle. Néanmoins grâce à lui, je pus aller de 

l’avant et reprendre ma vie. Le passé était le passé, je ne pouvais rien y changer. Je retrouvai le chemin de 

mon bureau et recommençai à écrire. Ce roman devait être Le Derniers Rois mages. Le relisant je 

m’aperçus qu’il trahissait l’écho des préoccupations qu’avait traitées le Calabash Festival. Quand le 

personnage de Djéré tente de fixer par écrit les récits traditionnels que lui a contés son grand-père alors 

qu’il était un petit garçon, j’exprime là ma réflexion sur les rapports de l’oralité et de l’écriture. 
337 (...) vu le caractère bestial, voire dégradant, des souffrances que j’avais endurées, ma plume refusa de 

m’obéir et ne donna de l’évènement q’une version édulcorée. En outre, mon heroïne Marie-Hélène 

accoucha d’un fils, ce qui signifiait symboliquement qu’elle effectuait un nouveau départ dans 

l’existence. Pour moi, rien ne fut changé. Je continuai de vivre dans un appartement sommairement 

meublé. 
338 Je ne peux parler que de ceux qui me ressemblent. 
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A autora projeta nos seus livros, isto é, no universo fictício, a história da sua 

vida, a sua experiência individual, os seus traumas, seus recalques (numa via de mão-

dupla, seu universo fictício também perpassa sua biografia); toda a matéria de sua obra 

faz parte daquilo que ela precisa e quer exteriorizar em busca da autocompreensão, do 

entendimento e, por conseguinte, da autoanálise.  

Na medida em que exterioriza a matéria de sua psique, a sua subjetividade, 

tornando-a objeto palpável, através da escrita, ela também se volta para si mesma, no 

mergulho intenso na própria consciência. A distância entre o vivido e o narrado permite 

essa reflexão autoanalítica e crítica. As experiências do passado tornam-se parte do 

presente através da rememoração e do novo sujeito que as escreve. E, por se tratar de 

uma ficcionalização de si, essa projeção pode dar-se de maneira mais livre, ou até 

mesmo mais idealizada, pois não se trata mais do eu, mas sim do ser-ficcional. A escrita 

do eu é real e ficcional, é através dessa “mentira” que a autora revela a si mesma o seu 

íntimo, iluminando os “territórios obscuros de sua personalidade”. Assim, percebe-se 

nas obras de Condé citadas em suas autobiografias que o gesto autobiográfico sempre 

foi marca em seus escritos e é passível de ser efetuado em momentos de escrita não 

intencionalmente autobiográficos.  

Mais do que falar de errância, definiria assim a problemática de 

minha obra. Ela se modela sobre minhas reflexões, minhas 

hesitações, minhas buscas e minhas soluções jamais definitivas. 

Por outro lado, estou sempre à procura de uma estrutura 

narrativa que abrace as ambiguidades de meu pensamento.339 

(Apud CROSTA, 1998b, p.123) 

A literatura é a construção de um mundo, de um universo de 

ficção no qual se dispõem os sinais à sua maneira. Para mim, 

não é somente o lugar onde coloco as questões que me 

interpelam, mas onde eu lhes proponho soluções mesmo 

provisórias. 340 (Apud CROSTA, 1998b, p.128) 

 

 Retomando a lista das obras de Condé citadas nas suas autobiografias, a autora 

relata em La vie sans fards uma recomendação que lhe foi feita pelo amigo cineasta 

Sembène Ousmane sobre a apresentação da obra Ségou (1984/1985) aos escritores 

senegaleses, já que é baseada em dados histórico-culturais do reino dos Bambara:  

                                                 
339 Plutôt que de parler d'errance, je définirais ainsi la problématique de mon oeuvre. Elle se modèle sur 

mes réflexions, mes hésitations, mes recherches et mes solutions jamais définitives. D'autre part, je suis 

toujours à la recherche d'une structure narrative qui épouse les ambigüités de ma pensée. 
340 La littérature est la construction d'un monde, d'un univers de fiction dont on dispose les signes à sa 

guise. Pour moi, c'est non seulement le lieu où je pose les questions qui m'interpellent, mais où je leur 

propose des solutions même provisoires. 
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Prepare a lista de obras que você leu e também aquela de seus 

informantes, pois vão te interrogar sobre isso (...). Você não 

conhece bem o bambara. Eles dirão que não compreendeu nada 

do que esses últimos te disseram. 341 (CONDÉ, 2012, p.152)  

 

 A autora oferece a seus leitores dados sobre sua visita à casa de Chacha 

Ajinakou, um grande traficante de escravos, Francisco de Souza, brasileiro, que chegou 

ao Daomé como funcionário e virou protegido do rei Guézo. Segundo Maryse Condé, 

vinte e cinco anos mais tarde, essa jornada turística inflamou sua imaginação a escrever 

Ségou. Essa obra, dividida em dois tomos, apresenta a saga de uma família africana 

Bambara no reino de Ségou (atual Mali), a partir do século XVIII, quando a região 

começa a ser islamizada. É um romance que mostra conflitos étnicos e religiosos 

suscitados pela guerra santa (a jihad), pelo colonialismo europeu e pelo tráfico negreiro, 

com deslocamento de várias personagens que estão sempre à deriva. 

Esse desvio pela história e a recriação daquela história pelo romance permitem-

lhe relativizar ao mesmo tempo o trágico do passado ancestral e as frustrações do 

contato pessoal. À procura, em vão, de uma África mãe adotiva, Condé substitui o 

conhecimento real de uma história coletiva que ela assume. Após Ségou, a imaginação 

da autora deixa muitas vezes a África, com quem espera quitar uma dívida intelectual, e 

investe na Antilhas e na América. É uma nova etapa de sua escrita. Ela tenta fazer uma 

cartografia da identidade antilhana e apresenta tensões sociais através de sagas de 

grandes famílias do Caribe (La vie scélérate), evoca a resistência anti-imperialista (Moi, 

Tituba...sorcière noire de Salem e La migration des coeurs), alarga a experiência 

antilhana, fazendo-a entrar numa diáspora constantemente confrontada ao outro e 

chamada a se redefinir (Désirada, Pays Mêlé). 

Em Mets et merveilles, Ségou é citado oito vezes das quais duas a autora parece 

decepcionar-se com o pouco valor que recebeu no meio acadêmico e fora dos países 

francófonos. Primeiramente, quando convidada pelo chefe do departamento de francês a 

trabalhar na universidade de Berkeley, na Califórnia, a autora-narradora afirma, de certo 

modo, sua decepção: “Curiosamente ele não fazia nenhuma menção a meu romance 

Ségou, cujos dois volumes tinham tido um relativo sucesso e me valeram numerosas 

cartas de leitores.” 342 (CONDÉ, 2015, p.129) e, posteriormente, ao compará-lo com a 

                                                 
341 “Prépare la liste des ouvrages que tu as lus et aussi celle de tes informateurs, car on va t’interroger là-

dessus (...). Tu connais si mal  le bambara. Ils diront que tu n’as rien compris à ce que ces derniers t’ont 

dit.” 
342 Curieusement il ne faisait aucune mention de mon roman Ségou, dont les deux volumes avaient connu 

un relatif succès et m'avaient valu de nombreuses lettres de lecteurs. 
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obra Moi Tituba... sorcière noire de Salem (1986) (Eu Tituba... feiticeira negra de 

Salem) e seu sucesso em Cuba: 

Se nos países francófonos meu romance Ségou, história da 

decadência do reino bambara, situado no atual Mali, era o que 

chamava atenção de grande número de leitores assim como uma 

relativa atenção da mídia, nas outras regiões essa maldita 

feiticeira usava à profusão de seus encantos. 343(CONDÉ, 2015, 

p.171) 

 

 Em La vie sans fards, é a partir da referência a uma visita à casa do pai de Ethan 

Brombeger (que ela descobriu ser namorado de seu filho primogênito Denis), o judeu 

militante, Aaron Brombeger, que Condé passa a refletir sobre a questão dos judeus e das 

semelhanças entre as duas “raças”, judaica e negra, o que contribuiu para a criação da 

personagem judia de Moi Tituba... sorcière noire de Salem, momento em que essa obra 

é citada pela primeira vez: 

Ambas igualmente conspurcadas e torturadas em todo o mundo. 

Essa semelhança de destino não devia parar de me preocupar. 

Ela encontra expressão em Moi Tituba, sorcière noire de 

Salem.344 (CONDÉ, 2012, p.276)  

 

  Aliás, também em Mets et merveilles, Tituba é citada pela primeira vez numa 

referência à origem judaica do chefe do departamento de francês da universidade de 

Berkeley na Califórnia que, segundo relato de Condé, havia apreciado aquela maneira 

de falar das relações entre Judeus e Negros:  

Ele se extasiava com o livro Moi Tituba... sorcière noire de 

Salem que eu tinha publicado no ano anterior. Judeu, ele me 

contou como tinha apreciado esta reescrita provocadora de um 

fato histórico muito conhecido nos Estados Unidos e esta pintura 

irônica das relações entre Judeus e Negros. 345 (CONDÉ, 2015, 

p.129) 

 

O romance Moi Tituba... sorcière noire de Salem é centrado na personagem da 

escrava Tituba, originária de Barbados, transplantada para os Estados Unidos. Hester, 

que Tituba encontra na prisão, é uma referência a Hester Prynne, personagem principal 

da obra A letra escarlate, do escritor Nathaniel Hawthorne (nascido em Salem e cujos 

                                                 
343 Si dans les pays francophones mon roman Ségou, histoire de la décadence du royaume bambara, situé 

dans l'actuel Mali, était celui qui m'avait attiré le plus grand nombre de lecteurs ainsi qu'une relative 

attention de la presse, dans les autres régions cette satanée sorcière usait à profusion de ses charmes. 
344 Toutes les deux pareillement conspuées et torturées à travers le monde. Cette similitude de destins ne 

devait pas cesser de me préoccuper. Elle trouve son expression dans Moi Tituba, sorcière noire de Salem. 
345 Il s'extasiait sur le livre Moi Tituba... sorcière noire de Salem que j'avais publié l'année précédente. 

Juif lui-même il me disait comment il avait apprécié cette réécriture provocatrice d'un fait historique très 

connu aux États-Unis et cette peinture moqueuse des rapports entre Juifs et Noirs. 



189 

 

 

antepassados eram inquisidores, queimavam feiticeiras), lançada em 1850, lida por 

Condé e considerado o primeiro grande romance da tradição norte-americana. 

Na rígida comunidade puritana de Boston do século XVII, a jovem Hester 

Prynne tem uma relação adúltera que resulta no nascimento de uma criança ilegítima. 

Desonrada e renegada publicamente, ela é obrigada a levar sempre a letra “A” de 

adúltera bordada em seu peito. Hester, primeira autêntica heroína da literatura norte-

americana, vale-se de sua força interior e de sua convicção de espírito para criar a filha 

sozinha, lidar com a volta do marido e proteger o segredo acerca da identidade de seu 

amante. 

Em Mets et merveilles, Condé produz intertextos irônicos e instigantes a seu 

leitor que busca as peças do quebra-cabeça que formará o painel da obra da autora, os 

elos de todas as suas histórias resgatados a partir de rastros deixados em suas 

autobiografias. Assim, ao ser convidada a ministrar aulas por um semestre na 

universidade de Berkeley na Califórnia, Condé dispara ao leitor conhecedor de suas 

obras: 

Essa era uma saborosa vingança que eu não esperava, pois tinha 

chamado Tituba, a escrava originária de Barbados acusada de ter 

enfeitiçado as meninas de Salem, para libertar-me das 

frustrações que tinha vivido nos Estados Unidos.346 (CONDÉ, 

2015, pp.129-130) 

  

 Ainda em capítulo posterior, em que fala do sucesso de Tituba, Condé apresenta 

um breve resumo dessa obra e faz referências a Hester Prynne, personagem principal de 

A Letra Escarlate (2006), e ao feminismo, uma vez que naquela obra havia todo um 

contexto que corroborava para a discriminação da mulher nos séculos passados: 

Decididamente, Tituba não me deixaria (...). Para os que não 

leram essa obra indicarei que Tituba é uma personagem 

autêntica, uma escrava originária de Barbados, que se encontrou 

envolvida nas atividades das supostas feiticeiras de Salem perto 

de Boston. Sabe-se muito pouco sobre ela. Devido a sua 

condição servil ela não foi executada, mas enviada à prisão onde 

passou longos anos. Foi em seguida vendida ignora-se a quem. 

Essa raridade de informações históricas permitiu dar liberdade a 

minha imaginação. Dotei Tituba de uma vida de fantasia. Fiz 

dela uma heroína como Nanny dos Maroons na Jamaica ou a 

Mulata Solitude na Guadalupe. Entendo a eficácia dos encantos 

de Tituba quando se trata das universidades norte-americanas, 

                                                 
346 C'était là une savoureuse vengeance à laquelle je ne m'attendais pas car j'avais fait appel à Tituba, 

l'esclave originaire de la Barbade accusée d'avoir ensorcelé les petites filles de Salem, pour me libérer des 

frustrations que j'avais vécues aux États-Unis. 
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pois elas foram fortemente apoiadas por Angela Davis (...). Ela 

tinha visto em Tituba uma mulher obscurecida pela história por 

causa de sua etnia e status social. Eu teria preferido que ela 

enfatizasse as provocantes histórias de amor de Tituba, os 

anacronismos voluntários, como o encontro com Hester Prynne 

na prisão e considerações sobre o feminismo.347 (CONDÉ, 2015, 

pp.171-172) 

 

 Além da estreita relação com a obra de Nathaniel Hawthorne, outras relações são 

possíveis nessa obra de Condé, como, por exemplo, com a peça As bruxas de Salem, 

lançada por Arthur Miller em 1953, em que se observa a reconstituição da sociedade 

puritana que habitava a cidade de Salem no século XVII, momento em que ocorreu o 

famoso episódio histórico, com graves influências sociais, então denominado “caça às 

bruxas”, apresentado por Condé com algumas alterações; Tituba, “bruxa” negra, 

deixada de lado pela História, é resgatada pela autora e apresentada como uma 

personagem que luta, que resiste com determinação a uma vida de sofrimento e de 

opressão. 

Tituba é de origem africana, embora livre em Barbados, no Caribe, submeteu-se 

à condição de escrava por amor a John Indien, foi vendida juntamente com ele pela sua 

antiga senhora, Susana Endicott, e transportados para a Vila de Salem, nos Estados 

Unidos. Sempre mantivera o desejo de retornar à terra natal, Barbados, onde poderia 

recuperar sua condição de pessoa livre. A personagem acredita que as relações entre 

vivos e mortos é possível e concreta; ela está em contato permanente com os mortos e 

refere-se frequentemente à sabedoria de três almas amigas, a de sua mãe, a de seu pai 

adotivo e de Man Yaya que lhe transmitiu o saber de cura das ervas medicinais e fez 

dela uma “feiticeira” aos olhos do branco e dos assimilados. Comprada por Benjamin 

Cohen d’Azevedo (que não existiu na história real), um senhor judeu que divide com 

sua escrava um passado de opressão e brutalidades, Tituba de dia continua escrava, mas 

                                                 
347  Décidément, Tituba ne me lâchait pas (...). Pour ceux qui n'ont pas lu cet ouvrage j'indiquerai que 

Tituba est un personnage authentique, une esclave originaire de la Barbade, qui se trouva mêlée aux 

activités des prétendues sorcières de Salem près de Boston. On sait très peu de choses d'elle. À cause de 

sa condition servile elle ne fut pas exécutée mais envoyée en prison où elle passa de longues années. Elle 

fut ensuite vendue on ignore à qui. Cette rareté d'informations historiques me permit de donner libre cours 

à mon imagination. Je dotais Tituba d'une vie de fantaisie. J'en fis une heroïne comme Nanny of the 

Maroons à la Jamaïque ou la Mulâtresse Solitude en Guadaloupe. Je comprends l'efficacité des charmes 

de Tituba quand il s'agit des campus américains car ils étaient puissament épaulés par Angela Davis 

(...).Elle avait vu dans Tituba une femme occultée par l'histoire à cause de son origine ethnique et de son 

statut social. Moi j'aurais préféré qu'elle mette l'accent sur les provocantes histoires d'amour de Tituba, sur 

les volontaires anachronismes, par exemple la rencontre avec Hester Prynne en prison et les 

considérations sur le féminisme. 
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à noite torna-se amante de seu senhor. Assim, negros e judeus encontram-se nessa obra 

de Condé:  

Escravidão e castigos corporais nas plantações para os Negros.   

Pogrons e guetos para os Judeus. Ao final das contas eles nunca 

chegaram a uma conclusão: quem foi a principal vítima dos 

crimes contra a humanidade? 348 (CONDÉ, 2012, p.277)  

 

Em entrevista a Françoise Pfaff, Condé responde se Benjamin Cohen d’Azevedo 

existiu e fala sobre sua ideia em unir negros e judeus: 

Não, é uma personagem que imaginei depois de uma conversa 

com uma amiga judia (...). Associei então os judeus aos Negros 

para estabelecer um elo entre a diáspora negra e a diáspora dos 

judeus, e mostrar que a comunidade negra não foi a única a 

sofrer racismo e preconceitos nos Estados-Unidos.349 (Apud 

PFAFF, 1993, p.94) 

   

 Histoire de la femme cannibale (2003) é mais uma obra de Condé referenciada, 

mesmo de modo fugaz, em La vie sans fards, pois a autora relata apenas ter utilizado a 

fala de sua irmã quando da perda do marido na Guiné e o fato de não querer sair daquele 

lugar: “Eu peguei emprestado dela esta frase que pronuncia Rosélie  em Histoire de la 

femme cannibale [História da mulher canibal]: ‘Meu país, é lá onde ele se 

encontra.’”350 (CONDÉ, 2012, pp.310-311) 

Já em Mets et merveilles, Condé oferece mais dados sobre essa obra  e relata de 

onde tirou a motivação para escrever esse romance: 

Tentei retratar em Histoire de la femme cannibale as impressões 

indeléveis que a Cidade do Cabo me causou. Fascinação. 

Repúdio. Terror. (...) A Cidade do Cabo era uma cidade branca, 

uma cidade de Brancos, uma cidade feita para os Brancos. (...) 

Na nossa chegada uma notícia terrível sacudiu os espíritos. 

Fiela, uma mulher negra, respeitada por todos, apreciada em sua 

igreja, diretora do coro do domingo, havia assassinado seu 

marido. Ela o havia, em seguida, cortado em pedaços pequenos 

que tinha armazenado na sua geladeira. Desde então, ela o 

comia, às vezes em ensopado, às vezes em espetos. Às vezes, ela 

o moía e fazia dessas grandes linguiças muito populares na 

África do Sul. Aos policiais que chegaram para prendê-la ela 

teria simplesmente dito: “Isso tinha durado muito. Era ele ou 

                                                 
348 Esclavage, châtiments corporels dans les plantations pour les Noirs. Pogroms et ghettos pour les Juifs. 

En fin de compte ils ne parvenaient jamais à une conclusion: qui avait été la principale victime des crimes 

contre l’humanité? 
349 Non, c’est un personnage que j’ai imaginé à la suite d’une conversation avec une amie juive (...). J’ai 

donc associé les juifs aux Noirs pour établir un lien entre la diaspora noire et la diaspora juive, et montrer 

que la communauté noire n’a pas été la seule à soufrir de racisme et de préjugés aux États-Unis. 
350 Je lui ai emprunté cette phrase que prononce Rosélie dans Histoire de la femme cannibale: “Mon pays, 

c'est là où il se trouve.” 
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eu.” L’Histoire de la femme cannibale pode ser lida como um 

diálogo com essa terrível e indecifrável assassina, o que explica 

as metáforas recorrentes. Psiquiatras, alguns vindos da 

Inglaterra, analisaram seu comportamento. O casal é o lugar, 

segundo eles, de uma luta de poder feroz e um dos dois é vítima 

inevitável (...). Então tive a ideia em Histoire de la femme 

cannibale de retratar um casal misto como o meu, onde o 

marido levava uma vida dupla que sua esposa não suspeitava o 

mínimo.351 (CONDÉ, 2015, pp.228-229)   

O Colégio Medgar Evers informou-me que um prêmio, o prêmio 

Toni Morrison, teria sido concedido a mim pelo conjunto de 

minha obra (...). Contei em Histoire de la femme cannibale  

como esse orgulho se transformou em decepção amarga. O meu 

prêmio me foi entregue por um professor de literatura que errou 

o meu nome (...). Ao contrário de Rosélie, a heroína do 

romance, sequer conheci um Anthony Turley que me fez a corte 

e tentou me consolar.352 (CONDÉ, 2015, p.307) 

 

 Essa obra de Condé aborda a complexidade das relações interraciais e em 

particular a de casais mistos. A autora lança um olhar sombrio sobre uma África do Sul 

violenta, desorientada, que tem problemas para desfazer o trauma do apartheid. Pela 

apresentação de algumas personagens que penetram na esfera de Rosélie, pacientes da 

médium, amigos de Stephen, seu marido, pretendentes ou interlocutores, Maryse Condé 

faz o leitor descobrir essa sociedade sul-africana multicultural e terra de migração para 

numerosos africanos que fugiram das tragédias de seu próprio país atormentado pela 

guerra e pela fome. A França não está presente aqui como em outras obras da autora. A 

Guadalupe parece tomar conta da alma da personagem Rosélie. 

 Tanto em La vie sans fards quanto em Mets et merveilles, Condé lança mão de 

recursos literários que instigam seu leitor. Utilizando-se de metalinguagem, ela faz 

                                                 
351 J'ai essayé de dépeindre dans Histoire de la femme cannibale des impressions indélébiles que la Ville 

du Cap me causa. Fascination. Répulsion. Terreur. (...) Le Cap était une ville blanche, une ville de Blancs, 

une ville faite pour les Blancs. (...) À notre arrivée un terrible fait divers secouait les esprits. Fiela, une 

femme noire, respectée de tous, appréciée dans son église, directrice de la chorale du dimanche, avait 

assassiné son mari. Elle l'avait ensuite découpé en petits morceaux qu'elle avait entreposés dans son 

réfrigérateur. Depuis elle le mangeait, tantôt en ragoût, tantôt en brochettes. Parfois elle le hachait menu 

et en faisait ces grosses saucisses très appréciées en Afrique du Sud. Aux policiers venus l'arrêter elle 

aurait confié simplement:"Cela avait assez duré. C'était lui ou moi." L'Histoire de la femme cannibale 

peut se lire comme un dialogue avec cette terrible et indéchiffrable meurtrière, ce qui explique les 

métaphores récurrentes. Des psychiatres, certains venus de l'Angleterre, analysaient son comportement. 

Le couple est le lieu, disaient-ils, d'une féroce lutte de pouvoir et l'un des deux en est fatalement victime 

(...). J'eus alors l'idée dans Histoire de la femme cannibale de faire le portrait d'un couple mixte comme le 

mien où le mari menait une double vie que sa femme ne soupçonnait pas le moins du monde. 
352 Le Medgar Evers College m'informa qu'un prix, le prix Toni Morrison, allait m'être décerné pour 

l'ensemble de mon oeuvre (...). J'ai raconté dans Histoire de la femme cannibale comment cet orgueil se 

changea en vive déception. Mon prix me fut remis par un professeur de littérature qui écorcha mon nom 

(...). À la différence de Roselie, l'heroïne du roman, je ne rencontrai même pas un Anthony Turley qui me 

fit la cour et tenta de me consoler. 
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alusão à própria autobiografia La vie sans fards para falar do amor por Kwame, até 

então não revelado, segundo a autora, em nenhuma outra obra. Esse advogado da Guiné, 

com quem um dia quase se casou, aparece apenas mascarado em alguns textos, aliás, 

um procedimento ao estilo proustiano, uma vez que o texto de Proust é todo acidentado, 

os lapsos são justamente aquilo que ditam o ritmo da narração. A ação se constitui 

justamente nestes lapsos, nestas falhas, nas fendas abertas pelo que foi recordado. “Nela 

o esquecido se condensa de maneira a fazer aparecer, de modo desconcertante e 

inesperado, a semelhança entre o mundo do sonho e o mundo vivido.” (BENJAMIN, 

1994, p.39). 

Portanto, antes destas Memórias, nunca falei sobre Kwame. Ele 

segue escondido em alguns textos, dando alguns de seus traços a 

meus personagens: machismo, arrogância, insensibilidade. 353 

(CONDÉ, 2012, p.311 – grifo da autora) 

 

 Aliás, os dados sobre Kawame só aparecem em entrevista a Françoise Pfaff 

(1993), após perguntar para onde ela teria ido depois de Gana, Condé responde que, em 

1966, chega a Londres com seus filhos para trabalhar na rádio BBC por intermédio de 

Kwame: 

− Eu creio que Kwame, o advogado da Guiné com quem eu 

devia me casar, conhecia pessoas do serviço estrangeiro da 

BBC. A estação de rádio estava precisando de alguém para os 

programas em francês transmitidos na África. Eu então trabalhei 

para a BBC (...). 354 (Apud PFAFF, 1993, p.30) 

 

Diferentemente da referência a Kwame, o complô dos professores na Guiné, 

ocorrido em 1962, aparece com frequência em seus textos, como se viu em trecho 

anterior em que se expõem dados de sua primeira obra, Heremakhonon:  

Ao contrário, ao longo dos anos, alguns episódios políticos me 

obcecavam: assim como o complô dos professores na Guiné 

sobre o qual eu voltava constantemente.355 (CONDÉ, 2012, p. 

311) 

 

 Em Mets et merveilles, em capítulo intitulado “Soul food” (“Alimento da alma”), 

mais uma vez, a partir de uma conversa com a recém amiga Laura Adamson (cuja vida  

                                                 
353 Ainsi, avant ces Mémoires, je n’avais jamais parlé de Kwame. Il avance masqué dans certains textes, 

donnant quelques-uns de ses traits à mes personnages: machisme, arrogance, insensibilité. 
354 Je crois que Kwame, l'avocat ghanéen que je devais épouser, connaissait des gens au service étranger 

de la BBC. La station de radio avait besoin de quelqu'un pour les programmes en français diffusés en 

Afrique. J'ai donc travaillé pour la BBC (...). 
355 Par contre, au fil des années, certains épisodes politiques m’obsédaient: ainsi le complot des 

enseignants en Guinée sur lequel je revenais constamment. 



194 

 

 

Condé descobre ser análoga à sua), utiliza-se de recursos literários, jogos de palavras 

que sugerem ao leitor cão de caça, perspicaz e atento, referências a títulos de duas obras 

da escritora antilhana em estreita relação com a vida desta, La vie sans fards [A vida 

sem maquiagem] e a tradução do título malenké Heremakhonon: En attendant le 

Bonheur [Esperando a felicidade]: 

Minhas relações com Laura Adamson tomaram um rumo que 

nunca poderia ter previsto. Esta mulher que não tinha apreciado 

anos antes, que tinha até me irritado, tornou-se íntima. Deitadas 

uma contra a outra como duas colegiais, nós conversamos até as 

primeiras horas da manhã. (...). De repente descobri o prazer que 

há em falar sobre si mesmo, em se pintar sem preparação e sem 

maquiagem. Como eu, Laura Adamson tinha sofrido muito em 

sua juventude. (...) Tentei consolá-la. Expliquei-lhe que, apesar 

de quatro filhos e quarenta anos de má sorte, eu finalmente tinha 

acabado de encontrar a Felicidade.356 (CONDÉ, 2015, p.303) 

 

 As personagens de Condé são variadas, homens e, normalmente, mulheres 

aparentemente frágeis que tentam incansavelmente, pelas vicissitudes da vida e do 

mundo, tomar as rédeas de seus destinos e de afirmar sua liberdade. As personagens 

femininas têm por nome Tituba, Rosélie, Célanire, Véronica, Marie-Hélène, Victoire, 

Maryse e tantos outros. São histórias feitas de humilhação e sofrimento que a autora 

conhece bem e nas quais seu leitor a identifica diversas vezes e a autora parece 

confirmar essa identificação: “Pouco a pouco, minha literatura tornou-se egoisticamente 

subjetiva: eu no mundo, eu diante de mim, eu diante dos outros. (...) Sim, Moi, Tituba, 

sorcière... Noire de Salem era certamente eu diante dos outros.357 (Apud PFAFF, 2016, 

p.116) E confirma ainda mais no trecho seguinte da entrevista, reproduzido na 

transcrição abaixo, com Françoise Pfaff, identificada pelas iniciais, assim como a 

autora:  

F.P.: E Célanire cou-coupé, é você e o mundo? 

M.C.: Ah sim! 

(...) 

F.P.: E Histoire de la femme cannibale, é você na África do Sul? 

                                                 
356  Mes relations avec Laura Adamson prirent un tour que je n'aurais jamais pu prévoir. Cette femme que 

je n'avais pas appréciée des années plus tôt, qui m'avait même irritée, devint mon intime. Allongées l'une 

contre l'autre comme deux collégiennes, nous bavardions jusqu'aux premières heures du matin (...). 

Soudain je découvris la volupté qu'il y a à parler de soi, à se peindre sans apprêts et sans fards. Comme 

moi, Laura Adamson avait beaucoup souffert dans sa jeunesse. (...) Je m'efforçais de la consoler. Je lui 

expliquais qu'en dépit de quatre enfants et de quarante années de mauvaise chance, j'avais fini par trouver 

le Bonheur. 
357 Au fur et à mesure, ma littérature est devenue égoïstement subjective: moi dans le monde, moi en face 

de moi, moi en face des autres. (...) Oui, Moi, Tituba, sorcière... Noire de Salem était certainement moi en 

face des autres. 
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M.C.: Sim, mas lutei com esse livro (...) 

F.P.: Rosélie é você, como Véronica era você? 

M.C.: Sim, sempre.358 (PFAFF, 2016, p.117) 

 

No livro Maryse Condé: une nomade inconvenante (2002) é nestes termos que 

são definidas as principais temáticas da obra vasta e variada da escritora da Guadalupe: 

Combate contra a onipotente negritude que acalenta uma África 

mítica, principalmente, com Heremakhonon, Une saison à 

Rihata e Ségou. Combate contra uma concepção idealista da 

identidade antilhana com La vie scélérate, Traversée de la 

mangrove, Les derniers rois mages, Désirada. Combate contra o 

apagamento da memória com Moi, Tituba. Combate contra as 

utopias fáceis com La colonie du Nouveau Monde.359 

(MOUDILENO e COTTENET-HAGE, 2002, p.41) 

 

  A repetição da palavra “combate” no início de cada frase não é sem intenção e 

apresenta Maryse Condé guerreira numa luta contínua contra os clichês e o 

esquecimento. Sua obra divide-se em dois espaços maiores, as Antilhas e a África. A 

autora não busca as idealizações da negritude, pelo contrário ela descreve as 

contradições do continente africano, as dificuldades dos antilhanos de lá se integrarem, 

seja por meio de personagens que não recebem o nome da autora ou através daquelas 

que recebem seu próprio nome, como nas autobiografias em estudo. Ela conta o passado 

doloroso das Antilhas, através de uma sociedade doente e hipócrita.  

Frequentemente, Condé utiliza material de sua própria história feita de rupturas 

com seus próximos, sua família literária, com os estereótipos, para dar vida a suas 

obras; imagina sua avó em Victoire, les saveurs et les mots, evoca em forma de conto 

sua infância na Guadalupe em Le coeur à rire et à pleurer, sua epopeia africana em La 

vie sans fards e em Mets et merveilles entrega-se ao prazer da cozinha para recuperar 

toda sua obra de modo simples, mais uma vez reforçando a herança da avó cozinheira 

em paralelo a seu ofício de escrever. 

Em Heremakhonon, Tituba, Ségou, Désirada, Célanire, La vie scélérate, e em 

muitos outros escritos ficcionais, atrás das personagens na primeira pessoa do singular 

                                                 
358 F.P.: Et Célanire cou-coupé, c’est toi et le monde? M.C.: Ah oui! (...) Et Histoire de la femme 

cannibale, c’est toi en Afrique du Sud? M.C.: Oui, mais j’ai eu beaucoup de mal avec ce livre (...). F.P.: 

Rosélie c’est toi, comme Véronica c’était toi? M.C.: Oui, toujours. 
359 Combat contre l’omnipotente négritude accoucheuse d’une Afrique mythique avec notamment 

Heremakhonon, Une saison à Rihata et Ségou. Combat contre une conception idéaliste de l’identité 

antillaise avec La vie scélérate, Traversée de la mangrove, Les derniers rois mages, Désirada. Combat 

contre l’effacement de la mémoire avec Moi, Tituba. Combat contre les utopies faciles avec La colonie du 

Nouveau Monde. – Tradução nossa. 
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(e também das demais) escondem-se fragmentos da vida da autora que se utiliza delas 

para se contar mais ou menos discretamente. 

Todos os ecritores, e não só eu, falam apenas de si mesmos! 

Coloca-se na pele de tal personagem, de outra, de outra, mas no 

fundo, fala-se apenas de si mesmo! Agora eu o faço 

abertamente, antes hesitava dizer “eu”. Mets et merveilles é 

minha vida e não a de uma outra, La vie sans fards também. 

Cada vez mais digo o que penso.360 (Apud PFAFF, 2016, p.70) 

 

Em La vie sans fards e em Mets et merveilles, fenômeno inverso é produzido. 

Com o pretexto de contar uma parte de sua existência, Maryse Condé lembra-se do 

conjunto de suas personagens e vem justificar a existência delas ou explicar a sua 

criação.  Ela se identifica, compara-se a cada uma delas e, assim, atrás da primeira 

pessoa autobiográfica de Condé escondem-se dezenas de personagens que passam por 

suas obras anteriores. O « eu » multiplica-se e torna-se Maryse Condé de La vie sans 

fards e Mets et merveilles, a pequena Maryse de Le coeur à rire et à pleurer, Tituba, 

Marie Noëlle, Célanire, Rosélie, Véronica, Marie-Hélène e muitas outras. O “eu” 

solitário transforma-se, ao longo da leitura das autobiografias em estudo, na autora 

cercada de suas personagens; ela, a mais velha do corpus, hoje com 80 anos, oferece 

aqui coerência a sua obra, colocando-se num “eu” irradiante, Maryse Condé, centro de 

um sistema no seio do qual gravitam suas personagens.  

Tanto a obra romanesca quanto a autobiográfica de Maryse Condé apresentam 

de algum modo a questão do desejo de retorno ao país de origem e a frustração daí 

decorrente, criando várias personagens, homens, mulheres, que transitam pelos diversos 

países da África e da diáspora. O exílio de si, a busca de uma África mítica, o fracasso 

dessa empreitada, são matéria prima riquíssima quando se faz o exame de seus 

romances e de sua obra autobiográfica. Em Heremakhonon e em Une saison à Rihata, 

por exemplo, embora possuam enredos diferentes, apresentam personagens principais 

mulheres da Guadalupe, estudando em Paris e decidindo ir morar na África; uma porque 

decide procurar seus ancestrais e a outra porque se casa com um africano, mas as duas 

fazem percursos extremamente semelhantes aos da autora, conhecidos na pesquisa de 

material ligado à vida dela e na leitura de suas obras autobiográficas, sobretudo Le 

coeur à rire et à pleurer e La vie sans fards. Também a frustração e o fracasso dos 

                                                 
360 Tous les écrivains, et pas moi seule, ne parlent que d'eux-mêmes! On se met dans la peau de tel 

personnage, de tel autre, de tel autre mais au fond, on ne parle que de soi! Maintenant je le fais 

ouvertement, avant j'hésitais à dire « je ». Mets et merveilles, c'est ma vie et pas celle d'un autre, La vie 

san fards aussi. De plus en plus, je dis ce que je pense. 
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contatos das protagonistas com os africanos são bastante semelhantes aos de Condé, é o 

que também constata Eurídice Figueiredo: 

Condé escreveu esses dois romances depois de sua estada na 

África e suas duas protagonistas têm muitos pontos em comum 

com a experiência da autora, como se pode depreender de sua 

recente autobiografia La vie sans fards (2012). Ambas se 

apaixonam por um africano cujos ancestrais não foram escravos. 

No entanto, tanto a viagem à África quanto o amor pelo “nègre 

avec aïeux” fracassa: ela sempre se sente uma estrangeira na 

África. A legitimação que as personagens de Condé buscam na 

África se revela um fiasco porque a volta não consegue eliminar 

os séculos que separam os descendentes de escravos do Caribe 

da África presente. Ao se casar com africanos, elas pretendem 

processar imaginariamente uma troca vicária de passado com os 

maridos não-bastardos, não-mestiços, legítimos “negros com 

ancestrais”. (FIGUEIREDO, 2015, pp.183-184) 

 

Cada obra condeana reitera um exílio e um retorno; sempre uma busca, uma 

descoberta, uma composição identitária é formada pelo contato com o outro, pelas 

viagens, pela mistura. Cada obra é um mosaico, um espelho partido, em que 

paradoxalmente se vê de forma nítida a influência da sua vida e, ao mesmo tempo, suas 

criações, suas imperfeições, seus desvios, seus fragmentos. Sempre uma partida, uma 

chegada insatisfeita, um sentir-se exilado onde quer que esteja. Percebe-se que, desde 

seu primeiro romance, os temas tratados são os mesmos, as mesmas indagações, as 

mesmas perseguições identitárias, as mesmas angústias multifacetadas, o que a própria 

autora percebe no último capítulo de Mets et merveilles intitulado “À guisa de 

conclusão” (“En guise de point final”): “O escritor, quando envelhece, vive no terror de 

repetir sempre e ainda a mesma obra.” (CONDÉ, 2015, p.375) e parecia já perceber no 

artigo produzido por ela em 1995 “Chercher nos vérités” (“Procurar nossas verdades”) 

em que afirma: “Após dez romances e quase vinte anos de escrita, dou a mim mesma a 

impressão de já visto ou já ouvido, como se queira.” 361 (CONDÉ, 1995, p.305).  

Para o leitor, já era instigante encontrar marcas referenciais da autora nas obras 

de ficção. Nos relatos autobiográficos de Condé aqui analisados, mais fácil ainda torna-

se a missão desse leitor que se vê satisfeito, sobretudo com os últimos títulos publicados 

por ela. 

 

 

 

                                                 
361 Après dix romans et près de vingt années d’écriture, je me donne à moi-même une impression de déjà 

vu ou de déjà entendu, comme on voudra. 
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Considerações finais 

 

Maryse Condé possui livros, lidos em todo mundo, que, de maneiras variadas e 

através de diversas personagens, apresentam fragmentos de memórias da escravidão e 

das identidades frágeis da diáspora negra. Nesta tese, através da leitura e análise de suas 

obras de caráter (auto) biográfico, foram percebidas suas maiores viagens pela memória, 

geográficas e mentais, em que se abrem as cenas da carreira de quase 40 anos, da 

infância, da juventude, enfim, de sua vida em que busca identitária, exílios, retornos, 

frustrações, alegrias, cozinha e literatura caminham, de algum modo, lado a lado.  

Histórias com mil sabores evocam os seus defeitos, suas habilidades, suas 

heranças familiares e literárias, suas esperanças e insatisfações ao lidar com questões 

sociais, seus ressentimentos familiares, suas angústias, sua preocupação em ser boa mãe 

e escritora de excelência. A leitura dos relatos de Condé, escritos na primeira pessoa do 

singular, não sem sentido, fez buscar a análise do estilo autobiográfico, a trabalhar com 

definições de memória e identidade e a confrontar os tópicos desses estudos às 

estratégias utilizadas pela escritora antilhana nesses textos, cujos espaços são lugares de 

memória multifacetados: a Guadalupe, onde nasceu, a África, onde se encontram as 

raízes de seu imaginário, ou ainda o movimento ao interior de si mesma, para enfrentar 

os dilemas identitários que tiveram origem por ocasião de sua longa estada na França. 

A autobiografia tem sempre como pano de fundo a relação presente entre a 

escrita e o passado por esta contado. Entre os contemporâneos, segundo Lejeune (2008), 

somente Sartre e Leiris se encontram em condições de inventar novas estruturas da 

narrativa, porque eles compreenderam que uma nova maneira de escrever a 

autobiografia implicava uma renovação geral da antropologia e dos modelos de 

descrição e de explicação do homem. No caminho aberto por Sartre, portanto, observou-

se, através dos relatos de Maryse Condé, que a autobiografia é, então, um momento de 

uma enquete dialética, momento de vertigem e de metamorfose e que a volta sobre si 

mesmo é uma nova partida da busca que é tornada possível. 

Uma memorialista como Condé conta o que sabe e o que quer. Ela não pode 

esquecer, na criança que foi, o adulto que é com todas as suas possibilidades, rebeldias e 

solidão. Percebe-se que, nas obras analisadas, há um embaralhar de referencial e de 

ficção e apenas as proporções de cada um se apresentam diferentes e a habilidade da 

escritora antilhana as mistura.  
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Até que ponto a identidade da autora estaria impressa na identidade da 

personagem? Em O prazer do texto (2013), Barthes propunha o recurso da “ficção da 

identidade”:  

(...) então, talvez, o sujeito retorne, não como ilusão, mas como 

ficção. Um certo prazer é extraído de um modo de se imaginar 

como indivíduo, de se inventar uma última ficção, bastante rara: 

a ficção da identidade. (BARTHES, 2013, p.73) 

 

Mesmo quando em Sade, Fourier, Loyola (2005), Barthes fala de um “retorno 

amigável do autor”, também não é de modo algum para reabilitar a noção de identidade: 

O prazer do texto comporta também uma volta amigável do 

autor. O autor que volta não é por certo aquele que foi 

identificado por nossas instituições (história e ensino da 

literatura, filosofia, discurso da Igreja); nem mesmo o herói de 

uma biografia ele é. O autor que vem do seu texto e vai para 

dentro da nossa vida não tem unidade; é um simples plural de 

‘encantos’, o lugar de alguns pormenores tênues, fonte, 

entretanto, de vivos lampejos romanescos, um canto descontínuo 

de amabilidades, em que lemos apesar de tudo a morte com 

muito mais certeza do que na epopéia de um destino; não é uma 

pessoa (civil, moral), é um corpo. (BARTHES, 2005, p.16 – 

grifo do autor.) 

 

Pode-se confiar nas intenções da autora? Mesmo que tão claramente expressas?  

“A única intenção que conta em um autor é a de fazer literatura (no sentido de que a arte 

é intencional)” (COMPAGNON, 2010, p.79). Portanto, a ideia de que um texto possui 

um único objetivo é utópica, mas a autobiografia busca a utopia. 

 Retomando Enrique Vila-Matas (2006), “sem a literatura a vida não tem 

sentido” (p. 308), sendo assim possível apropriar-se da seguinte citação para analisar de 

certo modo a origem das intenções de Maryse Condé ao longo de tantas referências nas 

suas autobiografias: 

(...) deixo-me invadir pelas recordações, as minhas e as dos 

outros, e fico me dizendo que sem elas e sem as ruínas dessas 

recordações, sem a memória, seria ainda mais angustiante a 

vida, embora talvez seja ainda mais angustiante dar-se conta de 

que quanto mais cresce nossa memória, mais cresce nossa 

morte. Porque o homem não é mais que uma máquina de 

recordar e esquecer que caminha para a morte. E não digo isso 

com tristeza, porque também é certo que a memória, 

disfarçando-se de vida, converte a morte em algo sutil e tênue. 

(...) e digo a mim mesmo que sou alguém somente porque 

lembro, quer dizer, sou porque lembro, sou aquele que a 

memória ajudou sempre, evitando que caísse numa angústia 

total, ajudou durante anos com seus relâmpagos e cintilações 
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luminosas nos quais, como um raio de sol, dança para mim, a 

cada dia, encantadora e mágica, a poeira trágica do tempo. 

(VILA-MATAS, 2006, p.294) 

 

Nas autobiografias analisadas e na biografia imaginária da avó, Condé revela a 

seus leitores sua indignação com o preconceito que sua mãe nutria por sua avó. Segundo 

ela, a mãe, professora, letrada, reconhecida por ter vencido no meio social em que vivia, 

envergonhava-se da avó, iletrada, cozinheira, e fazia de tudo para que a filha 

desprezasse qualquer gosto que tivesse pela cozinha e assim afirma em entrevista de 

2015: “O que era para ela uma humilhação tornou-se para mim um verdadeiro modo de 

expressão, um passatempo e uma paixão para compartilhar.” 362 (Apud REBUT, 2015) 

O fato de ter concebido como último livro uma obra de viés culinário confirma o perfil 

da autora que sempre foi rebelde, desafiadora, contestadora e criativa. 

Viajar é também uma palavra chave nas obras de Condé e, nas obras analisadas, 

pode-se perceber o quanto a viagem denota um desejo de se conhecer através do contato 

com o outro. A alteridade, em meio às autobiografias e em meio à biografia imaginária 

da avó, é uma marca do processo de construção do autoconhecimento de Condé. Foram 

inúmeras as viagens feitas pela autora, porém as que insistem em permear as obras da 

antilhana são aquelas que refletem sua busca identitária e a de seu povo. Viagens à 

França, a alguns países da África e aos Estados Unidos trouxeram a Condé rico e farto 

material literário. Tais viagens serviram de fato como ocasiões para descobrir o real 

fosso que separa os antilhanos e a própria escritora dessas reconhecidas e estabelecidas 

origens. Agora, idosa, doente e impossibilitada de realizar viagens, a autora afirma em 

entrevista:  

Eu era mais ingênua, pensava que era necessário ir a Tóquio 

para conhecer os Japoneses, ir à África do Sul para conhecer os 

Sul-Africanos. Mas talvez finalmente o homem seja o homem e 

encontre-se no fundo de cada um dentre nós. (...) Uma viagem 

interior não é tão válida quanto uma viagem física? (...) A 

escrita é minha viagem pessoal, que se faz no sedentarismo ou 

na viagem. Não é questão de mexer seu corpo. É questão, com 

seu espírito, de entender alguns problemas e de procurar 

resolvê-los, e isso se pode fazer sem se deslocar.363 (Apud 

PFAFF, 2016, p.39)  

                                                 
362 Ce qui était pour elle une déchéance est devenu pour moi un véritable mode d'expression, un loisir et 

une passion à partager. 
363 Moi, j'étais plus naïve, je pensais qu'il fallait aller à Tokyo pour connaître les Japonais, qu'il fallait 

aller en Afrique du Sud pour connaître les Sud-Africains. Mais peur-être que finalement l'homme est 

l'homme et se retrouve au fond de chacun d'entre nous. (...) Est-ce qu'un voyage intérieur n'est pas aussi 

valable qu'un voyage physique? (...) L'écriture est mon voyage personnel, qui se fait dans la sédentarité ou 
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Madeleine Cottenet-Hage e Lydie Moudileno (2002) analisam essa errância que 

as personagens condeanas refletem: 

Personagens que caminham e falam ao mesmo tempo, 

interrogam-se, à procura da felicidade, sobre a origem, o amor, a 

família, ou a complexidade das relações, mas também navegam 

entre o mundo rural e o mundo urbano, burguesia e proletariado, 

o centro e as margens sejam quais forem.364 (MOUDILENO e 

COTTENET-HAGE, 2002, p.11) 

 

É no trânsito, nas trocas e no reconhecimento das diferenças que Condé 

apresenta a descoberta de uma identidade e descobre-se múltipla e em constante 

mutação. Daí, talvez, venha o canibalismo cultural tão vivenciado por essa escritora e 

percebido claramente em suas obras, que, se representam o reflexo da sua realidade, 

essa realidade é, portanto, constituída de inúmeras tentativas de negociação. 

Ao deixar a Guadalupe e emigrar para Paris, Condé desenvolveu seu 

comprometimento político em discursos anticoloniais. Em 1959, muda-se para África, 

refazendo o caminho inverso do tráfico negreiro para a ligação passado-presente, que 

seria imprescindível para lançar sua política de ação através da redescoberta de sua 

identidade e da descoberta de que está em constante formação, o que se pode obeservar, 

sobretudo, em La vie sans fards. 

O contato com a ideologia de Césaire, a Negritude, trouxe para a antilhana uma 

admiração e seu posterior questionamento ao descobrir os escritos de Fanon, ambos 

heranças literárias em seu processo de formação como escritora e ser humano 

diaspórico. Desviando-se da concepção essencialista do mundo negro que é a base da 

“ideologia” da negritude, ela se filiou à visão de Fanon da cultura como um fenômeno 

em movimento e plural, visão esta percebida em algumas referências literais à obra do 

escritor ou nas entrelinhas pelo leitor atento e conhecedor do perfil da escritora. Ela não 

sabe o que é, mas isso mesmo há de levá-la à procura, a estar aberta para ouvir e 

descobrir.  Suas autobiografias revelam esse desejo de descoberta de si e do mundo que 

a cerca e são um instrumento de materialização e metamorfose do mosaico identitário 

que é Maryse Condé. Tendo uma vida de inúmeros atributos, romancista, dramaturga, 

                                                                                                                                               
dans le voyage. Il n'est pas question de bouger son corps. Il est question, avec son esprit, d'appréhender 

certains problèmes et de chercher à les résoudre, et cela (...) on peut le faire sans se déplacer. 
364 Personnages qui marchent et parlent en même temps, s’interrogeant, à la recherche du bonheur, sur 

l’origine, l’amour, la famille, ou la complexité des rapports, mais aussi naviguent entre le monde rural et 

le monde urbain, bourgeoisie et prolétariat, le centre et les marges quelles que soient. 
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ensaísta, professora, radialista, Françoise Pfaff (2016) pergunta a Condé, afinal, quem 

ela é e assim a escritora define-se: 

Alguém que procura e que se procura, que procura ser feliz e 

viver o menos mal possível e, para isso, é preciso explorar tudo 

que está ao nosso redor. É uma busca que não acaba nunca. (...) 

tudo o que faço permite-me procurar o sentido de minha vida e o 

sentido do mundo ao meu redor. Creio que uma boa definição é 

“uma mulher que se procura e que tenta encontrar respostas aos 

numerosos problemas que enfrenta”.365 (Apud PFAFF, 2016, 

pp.25-26) 

 

E nessa procura, surpreendentemente, Condé admite que se sentiu muito mais 

estrangeira na África. Em entrevista concedida a Elisabeth Nunez, em 2000, a escritora 

afirma: 

 

Fiz uma importante descoberta na África: Eu não partilhava a 

mesma língua que o povo da Guiné. Nós não comemos a mesma 

comida − isto pode parecer trivial para você, mas é importante. 

Nós não nos vestíamos da mesma forma, nós não desfrutávamos 

do mesmo tipo de música, não compartilhávamos a mesma 

religião. Em poucos meses, encontrei-me terrivelmente isolada. 

Não poderia sequer me comunicar com meu marido guineense. 

Então fiz uma segunda descoberta: raça, na verdade, não é o 

fator essencial. O que é importante é a cultura. Como não 

compartilhava a cultura do povo guineense, dos povos africanos, 

deixei a África, e, como resultado, meu casamento acabou.366 

(Apud NUNEZ, 2000, p.47) 

 

             Assim sendo, ela mostra a seus leitores um mundo atroz e apresenta os fatos de 

uma maneira um pouco amarga.  Em relação aos conflitos ocorridos na África no tempo 

em que lá viveu, a autora antilhana afirma: “A violência está na história, não inventei 

nada.” 367 (Apud PFAFF, 1993, p.81). 

Condé, que não queria que suas autobiografias fossem “nem um monte de 

meias-verdades, nem edifícios de fantasia”, usa de todos os meios, recursos e artifícios 

                                                 
365 Quelqu'un qui cherche et qui se cherche, qui cherche à être heureuse et à vivre le moins mal possible 

et, pour cela, il faut explorer tout ce qui est autour de nous . C'est une quête qui n'est jamais finie. (...) tout 

ce que je fais me permet de chercher le sens de ma vie et le sens du monde autour de moi. Je crois que la 

bonne définition c'est "une femme qui se cherche et qui essaie de trouver des réponses aux problèmes 

nombreux qui lui font face." 
366 I made an important discovery in Africa: I did not share the same language as the people in Guinea. 

We did not eat the same food – this may seem trivial to you, but it is important. We did not dress the same 

way, we did not enjoy the same type of music, we did not share the same religion. In a few months, I 

found myself terribly isolated. I could not even communicate with my Guinean husband. So I made a 

second discovery: race, in fact, is not the essential factor. What is important is culture. As I did not share 

the culture of the Guinean people, of the African people, I left Africa, and, as a result, my marriage ended. 
367 La violence, elle est dans l’histoire, je n’ai rien inventé. 
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para enredar seu leitor, colocá-lo numa teia de verdades, de sinceridade, de boas 

intenções, apesar do famigerado ditado (“De boas intenções o inferno está cheio!”). 

Nesse tipo de texto, tipologia especial da narrativa autobiográfica e com evidente 

vocação realista, cria-se frequentemente um sistema enunciativo instável e de difícil 

apreensão; tratando-se de uma narrativa retrospectiva, nela sobrevém uma distância 

temporal – existe um passado que se rememora e um presente em que se rememora esse 

passado – que se alastra à própria perspectiva narrativa – existe um sujeito da ação, 

munido de uma percepção ainda lacunar da realidade, a quem se atribui o olhar, e um 

sujeito adulto, amadurecido, detentor de um saber mais profundo e de uma percepção 

mais analítica, a quem se atribui a palavra. 

Numerosos escritores antilhanos elaboraram autobiografias ou romances de 

inspiração autobiográfica. Nas sociedades marcadas pelo transtorno de identidade como 

a das Antilhas, não é de estranhar que esses textos não se referem a caminhos 

individuais. Assim, La rue Cases-Nègres, de Joseph Zobel (1950) conta a infância do 

autor; o texto é primeiramente um quadro da vida no campo na Martinica dos anos de 

1930. Assim como na trilogia de Patrick Chamoiseau, Une enfance créole (Antan 

d’enfance, 1993/ Chemin d’école, 1994/ A bout d’enfance, 2005), a autobiografia 

apresenta-se mais como uma representação coletiva do que como um relato pessoal, 

intimista, aliás, tanto Joseph Zobel quanto Patrick Chamoiseau fizeram parte das 

referências literárias feitas por Condé em La vie sans fards, formadores de sua família 

literária, seus precursores e, provavelmente, inspiradores da escrita dos relatos aqui 

apresentados.  

Traça-se, portanto, tanto em Zobel, quanto em Chamoiseau e, posteriormente, 

em Condé, um percurso individual, que é igualmente coletivo, que mostra o 

pertencimento a uma comunidade com a qual se partilham memórias. As memórias 

aparentemente inocentes da menina Maryse, em Le coeur à rire et à pleurer, que 

frequenta a escola e brinca com colegas surgem recheadas, em tom irônico e crítico, de 

descrições e de denúncias do ambiente social, econômico e político em que se inseria e 

em que se inserem as lembranças da escritora adulta que agora fala. 

Nesse relato de infância, Condé está longe de fazer um retrato de valor coletivo, 

mas apresenta uma descrição de uma sociedade e de uma história bem específicas. A 

Guadalupe, onde nasceu, aparece, por exemplo, inúmeras vezes como personagem de 

uma história de amor interrompida e muitas vezes difícil. A escritora, agora idosa e 

doente, afirma em entrevista:  
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Eu amei muito este país, mas sempre recusei o estereótipo que 

lhe era dado. A ideia de falar dele como eu o sentia era 

fundamental a meu ver... As pessoas nunca realmente 

entenderam minha relação com a Guadalupe e, através da 

verdade, aproximei-me da realidade. Agora sou uma mulher 

cansada, doente e idosa, e meu maior sonho é trilhar uma última 

vez estas terras. Poder me banhar, ouvir as vozes do país e 

deleitar-me com a sua cozinha.368 (Apud REBUT, 2015) 

 

 Os percursos descritos tanto em Le coeur à rire et à pleurer quanto em Victoire, 

les saveurs et les mots, La vie sans fards e em Mets et merveilles são, sem dúvida, 

individuais e pessoais, mas trazem fios coletivos que inúmeras vezes apresentam-se 

como traumas e marcas individuais – “Eu nunca gostei de Paris, desde a adolescência. 

Meus pais a amavam. (...) vi uma cidade muito racista, intolerante e fugi. Voltei depois, 

por razões de saúde, sem nunca ter qualquer tipo de sentimento de gratidão quando 

estou em Paris.”369 (Apud PFAFF, 2016, p.44) 

 A leitura dos textos de Condé convida a sair do essencialismo, do ideal, da 

originalidade e a considerar a identidade cultural como uma noção plural, pois ela se 

constrói a cada dia a partir das relações com os outros, dos meios vividos e dos 

diferentes fatores sociogeográficos encontrados. Nas obras analisadas, o “eu” possui 

uma dupla temporalidade: um “eu” presente, mais velho, contando sua vida e usando 

um “eu” que corresponde a um tempo passado, reexaminando-o para melhor entender o 

presente. A primeira pessoa que Maryse Condé utiliza em inúmeros livros seus é, 

portanto, de natureza complexa e mutável.  

Percebe-se, cada vez mais, que não só as autobiografias são elaboradas a partir 

das errâncias de vozes e textos outros; muitas obras de Condé apresentam uma literatura 

relacional e dialógica, um exemplo explícito da “Poética da Relação” glissanteana, 

mescla de reflexão teórica e prática criativa, algo muito próximo da ideia de uma 

inesgotável biblioteca que é acessada a cada momento de criação literária. Numa autoria 

compartilhada, vida e literatura vão-se retroalimentando. 

Consciente do caráter ficcional da recuperação do vivido e da impossibilidade de 

                                                 
368 J'ai beaucoup aimé ce pays mais j'ai toujours refusé le stéréotype qu'on en donne. L'idée d'en parler 

comme je le ressentais était primordiale à mes yeux... Les gens n'ont jamais réellement appréhendé mon 

rapport à la Guadeloupe et à travers la vérité, je me suis approchée de la réalité. Je suis désormais une 

femme fatiguée, malade et âgée, et mon plus grand rêve serait de fouler une dernière fois ces terres. 

Pouvoir me baigner, écouter les voix du pays et me délecter de sa cuisine. 
369 Je n'ai jamais aimé Paris, depuis l'adolescence. Mes parents l'aimaient trop (...) j'ai vu une ville très 

raciste, très intolérante et je l'ai fuie. Je suis revenue après, pour des raisons de santé, sans jamais avoir 

une sorte de sentiment de reconnaissance quand je suis à Paris. 
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reaver o passado na sua integridade, a autora tira sabiamente partido do olhar infantil 

em sua primeira autobiografia para denunciar, criticar e ridicularizar sem autocensuras, 

para partilhar um doloroso processo de desenvolvimento interior que a conduz 

prematuramente ao complicado mundo dos adultos e para exercitar a sua paixão pela 

palavra através de um trabalho de construção e de reconstrução permanentes, de 

recuperação, de atualização e de omissão de memórias que desembocará numa espécie 

de “concentrado de vida”, do qual é simultaneamente escritora, protagonista e leitora. 

Nos demais textos analisados, papel análogo tem Condé, mesmo sem tirar partido do 

olhar infantil, tem-se neles um olhar diferenciado, amadurecido, numa escala de tempo 

também diferenciada, o que lhe permite construir o mosaico de sua vida, da vida dos 

que a rodeiam e rodeiam suas memórias. 

Nas obras analisadas, processa-se um exercício de rememoração do passado e 

recriam-se textualmente informações, experiências, emoções, sentimentos, imagens, 

palavras, sensações e impressões através da memória afetiva de Maryse Condé que, de 

forma seletiva, parcial e imprevisível, evoca, recorda, recupera e reconstrói, num tempo 

presente, algumas experiências e vivências da sua infância, de sua adolescência, de sua 

fase jovem adulta e madura. Entre memória e esquecimento, o que sobram são os 

vestígios, os fragmentos do vivido, o qual jamais pode ser recuperado na sua 

integralidade. 

            Finalmente, tendo em vista a “Estética da Recepção”, falta referir o leitor, que 

entra (ou não) no jogo proposto pela narrativa autobiográfica, estabelecendo-se uma 

espécie de “pacto” entre quem escreve e quem lê: de um lado, tem-se a autora, desejosa 

de escrever, de ser lida e reconhecida, que se compromete a dizer a (sua) verdade, 

esperando, em troca, um comprometimento afetivo por parte do leitor; do outro lado, 

encontra-se o leitor que, perante as vivências partilhadas com a narradora, dificilmente 

permanecerá incólume, manifestando reações diversas (da adesão à rejeição, da 

identificação ao distanciamento), podendo mesmo colocar-se a si próprio em causa. 

Esse jogo, aliás, é proposto em todo texto literário, mas no caso da narrativa 

autobiográfica, a cooperação textual é ainda mais premente, já que o sucesso da sua 

recepção depende da predisposição do leitor para pactuar com uma lógica discursiva 

que cria uma teia narrativa de ilusões, que parece ser uma coisa, mas que, na realidade, 

pode ser muitas outras. 

O leitor parece assumir o papel do ouvinte de uma contadora de histórias, 

interpelado diretamente, através de um discurso dialógico que busca a sua concordância 
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e a sua cumplicidade, permanece vigilante face aos relatos e mantendo o distanciamento 

necessário para fazer a sua própria leitura das situações pessoais, políticas e sociais 

apresentadas por Condé que recorda, escreve e lê o passado, o que implica 

necessariamente a evocação de uma ausência recuperada pelo poder das palavras 

através da memória ou da imaginação transfiguradoras.  

Nesse sentido, os relatos (auto) biográficos de Condé são obras que representam 

um desafio face ao esquecimento e às traições da memória, uma possibilidade face às 

dificuldades enfrentadas na busca do autoconhecimento e uma confirmação das 

capacidades da linguagem para recuperar e recriar vivências e mundos possíveis. Eles 

constituem, afinal, um contributo literário para a busca de respostas em torno das 

questões incontáveis sobre a autobiografia, seus modos de fazer e seus modos de ler, 

sugestões de receitas (sempre mutáveis, é claro) sobre os modos possíveis de se contar a 

própria vida, sempre um compósito da vida dos seus, dos lugares pelos quais passou e 

também de suas leituras e incontáveis interpretações. 
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