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RESUMO 

BEZERRA, Maria Letícia Macêdo. Viajar é impreciso, a errância de Maryse Condé. 2021. 113 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Letras, Letras Modernas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2021. 
 
Entre a ida e o destino, encontra-se um itinerário, que transforma o começo e o fim em 
imprevisibilidade. Confessando, nas autobiografias Le coeur à rire et à pleurer (1999) e La vie 

sans fards (2012), seu exercício de busca de si, Condé revela, de certa forma, o devir de sua 
procura da liberdade, do canibalismo como companheiro de viagem, de escrita e de vida. Ela 
chama sua série de deslocamentos de “viagens de descoberta” e o que ela descobre com esse 
movimento é que não há destino, senão a certeza da mudança. A diferença é a chave que se 
repete independentemente do lugar em que esteja. Ao contrário da “descoberta” dos 
“descobridores”, colonizadores, que significa “se apossar”, a descoberta de Condé, de quem 
tantas coisas já haviam sido tiradas, ganha um outro significado, a de náufraga. Num percurso, 
também percorrido por Frantz Fanon, Condé se distancia das perspectivas de semelhança e 
homogeneidade, especialmente das que dependem da imagem. Dentre as possíveis vias de 
alcance de uma expressão de si que são dispostas e instruídas por ordens e desordens literárias 
(de Aimé Césaire, Édouard Glissant...), Condé busca articular sua liberdade para “além” delas. 
A partir do seu canibalismo, expressar-se viria da contínua alimentação inevitável dos 
exteriores (rompendo delimitações convencionais, fronteiras), que entram em combustão 
consigo mesma, numa espécie de troca. Nessa busca pela “liberdade”, a corrida pelo estar 
“além”, desviar-se da ordem e da desordem, inevitavelmente percorreu a questão, ou as 
questões, da mulher. Audre Lorde, que reconhece a poesia não como um luxo, mas como uma 
necessidade para mulheres, vê, consequentemente, que os “santuários” de sentimentos são um 
abrigo da diferença. A “estrangeiridade” de Condé ressoa também em Glória Anzaldua. Condé 
se revela em Le coeur e La vie sans fards através do seu percurso, do seu itinerário e do seu 
movimento. Por fim, podemos notar, nela, que a imprecisão da viagem rompe com as bordas 
da ordem e da desordem, abrindo rizomas para, possivelmente, a liberdade. 
 
Palavras-chave: Maryse Condé. Le coeur à rire et à pleurer. La vie sans fards. Literatura e 
viagem. Diáspora negra. 
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ABSTRACT 

BEZERRA, Maria Letícia Macêdo. Viajar é impreciso, a errância de Maryse Condé. 2021. 113 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Letras, Letras Modernas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2021. 

Between the journey and the destination, there is an itinerary that turns the beginning and the 
end into unpredictability. Confessing, in the autobiographies Le coeur à rire et à pleurer (1999) 
and La vie sans fards (2012), her pursuit of self, Condé reveals, in a way, the development of 
her search for freedom, for cannibalism as a traveling, writing and life companion. She calls 
her series of displacements “journeys of discovery” and what she discovers with this movement 
is that there is no destiny, but the certainty of change. Difference is the key that repeats itself 
no matter where you are. Unlike the “discovery” of the colonizers, which means “taking 
possession”, the discovery of Condé, from whom so many things had already been taken, takes 
on another meaning, that of being castaway. Along a path, also followed by Frantz Fanon, 
Condé distances herself from perspectives of similarity and homogeneity, especially those that 
depend on imagery. Among the possible ways to reach an expression of the self that are 
arranged and instructed by literary orders and disorders (by Aimé Césaire, Édouard Glissant…), 
Condé seeks to articulate her freedom “beyond” them. From her cannibalism, expression would 
come from the continuous and inevitable feeding of the exteriors (breaking conventional 
boundaries, borders), which combust with itself, in a kind of exchange. In this search for 
“freedom”, the rush to be “beyond”, to deviate from order and disorder, inevitably ran through 
the issue, or issues, of women. Audre Lorde, who recognizes poetry not as luxury but as a 
necessity for women, consequently, thinks that “sanctuaries” of feelings are a safe house for 
difference. Condé’s “foreignerness” also echoes in Glória Anzaldua. Condé reveals herself in 
Le coeur and La vie sans fards through her route, her itinerary, and her movement. Finally, we 
can note that the imprecision of the journey breaks the edges of order and disorder, opening 
rizhomes for, possibly, freedom. 

 

Keywords: Maryse Condé. Le coeur à rire et à pleurer. La vie sans fards. Literature and travel. 

Black diaspora.   
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RÉSUMÉ 

BEZERRA, Maria Letícia Macêdo. Viajar é impreciso, a errância de Maryse Condé. 2021. 113 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Letras, Letras Modernas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2021. 

Entre le voyage et la destination, il y a un itinéraire, qui transforme le début et la fin en 
imprévisibilité. Lorsqu'elle avoue son exercice de recherche de soi, dans les autobiographies Le 

coeur à rire et à pleurer (1999) et La vie sans fards (2012), Condé révèle, en quelque sorte, 
l’avenir de sa quête de liberté, du cannibalisme en tant que compagnon de voyage, d'écriture et 
de vie. Elle appelle sa série de déplacements « voyages de découverte » et ce qu'elle découvre 
avec ce mouvement, c'est qu'il n'y a pas de destin, mais la certitude du changement. La 
différence est la clé qui se répète où que vous soyez. Contrairement à la « découverte » des « 
découvreurs » (des colonisateurs), qui signifie « s'emparer », la découverte de Condé, à qui tant 
de choses avaient déjà été prises, prend un autre sens : celui de naufragé. Dans un trajet, 
également parcouru par Frantz Fanon, Condé s'éloigne des perspectives de similitude et 
d'homogénéité, notamment celles qui dépendent de l'image. Parmi les voies possibles pour 
parvenir à une expression de soi qui soient arrangées et instruites par les ordres et les désordres 
littéraires (par Aimé Césaire, Édouard Glissant...), Condé cherche à articuler sa liberté « au-
delà » de ces ordres et désordres. Depuis son cannibalisme, l'expression viendrait de l'inévitable 
alimentation continue des extérieurs (rupture des limites conventionnels, des frontières), qui 
brûlent avec soi, dans une sorte d'échange. Dans cette quête de « liberté », la course vers être « 
au-delà », à la déviation de l'ordre et du désordre, passait inévitablement par la question, ou les 
questions, des femmes. Audre Lorde, qui reconnaît la poésie pas comme un luxe, mais comme 
une nécessité pour les femmes, voit par conséquent que les « sanctuaires » des sentiments sont 
un refuge de la différence. L'air « étranger » de Comte résonne aussi à Glória Anzaldua. Condé 
se révèle dans Le coeur et La vie sans fards à travers son parcours, de son itinéraire et de son 
mouvement. Finalement, nous pouvons remarquer, chez elle, que l'imprécision du voyage 
rompt les bords de l'ordre et du désordre, en s'ouvrant des rhizomes vers possiblement la liberté. 

 

Mots-clés : Maryse Condé. Le coeur à rire et à pleurer. La vie sans fards. Littérature et voyage. 
Diaspora noire. 
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INTRODUÇÃO 

 

O movimento negro nas Américas e as discussões pós-colonialistas no Caribe ganharam 

força e visibilidade durante o século XX. As formas de expressão desse movimento são variadas 

(ainda em tempo presente), como destaca Conceição Evaristo (2009), responsável por escrever 

o prefácio para a tradução em português de Moi, Tituba sorcière... noire de Salem, de Maryse 

Condé. Algumas dessas formas de expressão são: o riso, o blues, o samba, as danças, as 

reinvenções de tradições africanas – todas práticas atribuídas comumente a esse movimento. 

Porém, um outro espaço não é tão visto como característico, pertencente e derivado da raça 

negra: a escrita. Esse lugar literário e os campos de saber científicos e teóricos tradicionalmente 

recebem o tratamento como advindos e patenteados pelo ocidente branco europeu, apesar da 

“diversidade de produções” nos territórios que sofreram processos de colonização. 

Evaristo questiona a atribuição de espaços tidos como “menores” às comunidades 

negras, de modo que as suas outras manifestações culturais passem por despercebidas e não 

divulgadas: 

 
Seria o fazer literário algo reconhecível como sendo de pertença somente para 
determinados grupos ou sujeitos representativos desses grupos? Por que (...) o 
difícil reconhecimento e mesmo a exclusão de textos e de autores(as) que 
pretendem afirmar seus pertencimentos, suas identificações étnicas em suas 
escritas? (EVARISTO, 2009, p. 19) 

 

Alega-se que a circulação dessas obras em outros meios, que não unicamente os da 

própria comunidade, pode gerar estranhamento por parte do público leitor, que é 

sistematicamente habituado a não se identificar com outros processos de pertencimentos. Além 

de argumentar sobre o direito à voz e à visibilidade, podemos pontuar que a literatura, para 

Maryse Condé e tantos/as outros/as escritores/as, envolve o deslocamento do/a o/a leitor/a da 

sua zona de conforto, o despertador de reflexões e o levantamento de questionamentos a partir 

da própria escrita. Condé confessa que as suas narrativas não são provocativas por acaso: “Il 

est certain que j’ai souvent rêvé de choquer mes lecteurs en dégonflant certaines 

boursouflures”1 (CONDÉ, 2012, p. 13), mas que também não devem ser restringidas às suas 

polêmicas geradas: “Cependant, le désir de choquer ne saurait, à lui seul, résumer la vocation 

d’un écrivain2” (p. 13). As reações adversas acontecem e se tornam inevitáveis a partir do 

 
1 É certo que muitas vezes tenho sonhado em chocar meus leitores colocando dedos em certas feridas. 
2 No entanto, a vontade de chocar não pode, por si só, resumir a vocação de um escritor. 



12 
 

momento em que a escritora escreve sem a preocupação de utilizar um filtro para se encaixar 

em um modelo hegemônico ou agradar um padrão requisitado, sem a intenção de ditar exemplos 

a serem seguidos. Sobre isso, Audre Lorde comenta: “Passei a acreditar, com uma convicção 

cada vez maior,que o que me é mais importante deve ser dito, verbalizado e compartilhado, 

mesmo que eu corra o risco de ser magoada ou incompreendida” (LORDE, 2019, p. 51). 

Seguir o pensamento de Audre Lorde que convoca escritoras, de qualquer segmento, a 

não se calarem, implica automaticamente submeter-se à uma exposição, onde críticas pautadas 

em ideias preestabelecidas por um grupo dominante ocupam a hegemonia do espaço. A 

jornalista Djamila Ribeiro conta na introdução, sob o título de “A máscara do silêncio”, do seu 

Quem tem medo do feminismo negro? (2018), sobre a sua trajetória pessoal, profissional e 

acadêmica, e como tudo isso foi ressignificado à medida que começou a participar de 

movimentos sociais e a ler escritoras como bell hooks, Audre Lorde, Conceição Evaristo, Alice 

Walker e Toni Morrisson. Ler mulheres negras lhe ajudou a repensar construções identitárias e 

a refletir sobre processos culturais afirmativos. Nas palavras dela: “pensar a prática de mulheres 

negras me fez perceber o quanto isso era importante para restituir humanidades negadas” 

(RIBEIRO, 2018, p. 19). 

Sendo a escrita uma dessas práticas, tanto quanto a música e a dança, faz-se necessário 

destituir os estigmas legados ao que deve ser lido, ao que deve ser publicado, ao que deve 

pertencer à marginalidade ou não. Fazendo isso, será possível, como Djamila comenta, “restituir 

humanidades negadas” e ver o mundo por outros olhos e outras perspectivas, descolonizar o 

pensamento. 

No que concerne as teorias pós-coloniais, escritores como Aimé Césaire e Édouard 

Glissant ajudaram a abrir caminhos para se pensar no momento pós-colonial, mesmo que de 

maneira distinta, seja a partir do movimento da negritude ou da noção de créolisation, por 

exemplo. Seus trabalhos inspiraram e influenciaram suas gerações e as seguintes. Ao proclamar 

que a colonização não é “nem evangelização, nem empresa filantrópica, nem vontade de recuar 

as fronteiras da ignorância, da doença, da tirania, nem propagação de Deus, nem extensão do 

Direito” (1978, p. 14) em Discours sur le colonialisme (1955), Aimé Césaire confronta uma 

ordem filosófica ocidental que se sustenta em pensamentos dicotômicos hierarquizantes, 

discursos excludentes de grupos dominantes e atribuições de superioridade por direito. 

Expondo taxativamente essa realidade, ele dá voz ao que antes era abafado e evitado de ser 

abordado. As marcas culturais encontram aqui um fator importante para construções coletivas 

para a literatura caribenha. O símbolo e o poder que a língua representa é questão conflituosa e 
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tomada por Fanon em Peau noire, masques blancs (1952): “O antilhano que quer ser branco o 

será tanto mais na medida em que tiver assumido o instrumento cultural que é a linguagem” 

(2008, p. 50). Sendo a língua um instrumento de poder e a língua oficial de Guadalupe o francês, 

suscitaram durante o século XX juntamente com estes autores questionamentos e movimentos 

para valorizar o crioulo nas expressões artísticas. 

Édouard Glissant destaca que “O papel do poeta é justamente preservar os tremores e o 

ardor das línguas, e isso nos impede de dizer que minha língua é aquela do meu povo, pois 

amanhã meu povo pode muito bem utilizar a língua de várias línguas sem por isso ser menos 

autêntico3” (GLISSANT, 2007, p. 82). E Condé declara, por sua vez: “Então talvez eu não seja 

uma verdadeira escritora francófona4”. (CONDÉ, 2007, p. 215). 

Embora contemporânea a este cenário e tendo participado ativamente dele, Condé 

elabora narrativas próprias e baseadas nas suas experiências pessoais e intelectuais com a 

fortuna crítica mencionada. Ela aponta na sua escrita a consciência dos acontecimentos e 

desdobramentos pós-coloniais e pósescravistas nas Américas, além de incorporar elementos 

estéticos que fazem jus à sua trajetória. 

Como um adendo, menciono Denise Carrascosa (2014) que destaca a presença do 

aspecto estético literário que eu também chamaria de “proesia” no processo de escrita de 

narrativas de vidas: “A poesia entrelaçada à narrativa funciona como dispositivos de 

‘desestanque’ de um sangue paralisado em um ‘eu’ impossível” (p. 15). 

Ela também enfatiza a importância e o dever de falar sobre os aspectos “plurivocais” na 

literatura autobiográfica, aquele pelo qual outras vozes atravessam a voz da escritora, fazendo 

dela em constante dialogismo com o seu exterior. Através dele que o corpo se escreve e 

reescreve. A partir disso pudemos mostrar as fases de Condé que se iniciam com a busca de si 

nas ordens e desordens e, com o deslocamento, desaguam numa reinvindicação da liberdade, 

especialmente para aqueles e aquelas que estão constantemente à deriva e em exílio.  

Visto que a presença nas Academias ainda é escassa e que os movimentos populares 

estão em crescente fortalecimento (EVARISTO, 2009), sentimos a necessidade de estudar uma 

escrita que leu a literatura “formadora” das discussões pós-coloniais e pós-escravistas, na qual 

respinga a influência de uma geração passada, mas que ao mesmo tempo dialoga (e atualiza) 

com os movimentos da virada do século e destas primeiras décadas. Espécie de resposta aos 

 
3 Le rôle du poète est précisément de préserver les frémissements et l'ardeur des langues, et cela nous empêche de 
dire que ma langue est celle de mon peuple car mon peuple peut très bien utiliser demain le langage de plusieurs 
langages sans pour autant être moins authentique. 
4 Aussi peut-être ne suis-je pas une vraie écrivaine francophone. 
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processos diaspóricos, Condé incorpora as reflexões dessas mudanças a partir da narrativa de 

experiências pessoais. 

Em La vie sans fards (2012), mas sobretudo em Le coeur à rire et à pleurer (1999), a 

figura complexa de Jeanne Quidal, mãe de Condé, parece nunca deixar de ocupar espaço. As 

tentativas da narradora de decifrá-la e o peso dessa busca se refletem nas repetidas menções a 

ela: “Ma mère que j’idolâtrais, mais dont le caractère singulier, complexe et fantasque ne 

manquait pas de me déconcerter5” (CONDÉ, 2012, p. 12). Quanto ao seu pai, ele fundou um 

pequeno fundo cooperativo e era, segundo a percepção de Condé, um exemplo do homem 

antilhano da sua época: “Ele não estava interessado em seus filhos. (...) Ele tinha a impressão 

de que fazia algo importante para a raça com seu pequeno banco6” (CONDÉ, 1993b, p. 12). 

O casal era motivo de prestígio no círculo da pequena burguesia de Pointe-à-Pitre. 

Pertencer a esse núcleo familiar rendeu à Condé e aos seus irmãos a fama de: des enfants de 

notables. As pressões decorrentes dessa categorização trouxeram consequências de 

socialização para a sua infância e adolescência em Guadalupe, sobre as quais ela declara terem 

sido fases pacatas e pouco estimulantes, onde nada de extraordinário acontecia: “minha infância 

não era nada interessante7” (CONDÉ, 1993b, p. 9). 

Em meados da década de 1950, o interesse de Condé pela política se acentuou e ela se 

familiarizou com conceitos como descolonização e anticolonialismo em Paris. Ela percebeu o 

racismo que sofria no ambiente escolar/acadêmico na França: o exotismo e o paternalismo, e 

que nunca havia experienciado com tanta intensidade até então – “Eles me deram um status de 

animal exótico ou um status de exceção8” (CONDÉ, 1993b, p. 18). À época, a tomada de 

consciência política lhe despertou para que o “Mundo Negro” não se reduzia à Guadalupe. A 

África se apresentava naquele momento como um novo mundo de oportunidades e novidades: 

“Senti que talvez a África me trouxesse novas experiências9” (CONDÉ, 1993b, p. 18). As 

dificuldades que enfrentou em Paris (gravidez, depressão, solidão) e que impulsionaram a sua 

decisão de se mudar para o continente africano são narradas em La vie sans fards (2012). 

Esta obra aparece, então, como uma espécie de testemunho da sua vida, da sua história 

que ainda não havia sido contada, apenas pincelada em obras anteriores. Tratando de um espaço 

 
5 Minha mãe, que eu idolatrava, mas cujo caráter singular, complexo e caprichoso não deixava de me desconcertar. 
6 Il ne s’intéressait pas à ses enfants. (...) Il avait l’impression qu’il faisait quelque chose d’important pour la race 
avec sa petite banque. 
7 mon enfance n’était pas intéressante du tout 
8 Ils me faisaient un statut de bête curieuse ou bien un statut d’exception. 
9 J’ai senti que peut-être l’Afrique allait m’apporter des expériences nouvelles. 
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literário, a escritora mergulha na possibilidade de omitir situações, enfatizar processos 

importantes para ela, e divagar em inquietações. 

Depois de estudar letras clássicas na faculdade: francês, latim, grego e inglês, ela se casa 

com o ator Mamadou Condé em agosto de 1959. Em seguida, ela se muda apenas com o seu 

primeiro filho, Denis, para a Costa do Marfim. As lembranças da infância e o falecimento da 

sua mãe que, segundo Condé (1993b), era a sua última ligação com Guadalupe, também 

pesaram na sua decisão de onde morar, apesar de o seu pai não compreender a escolha da filha 

pela África: “Lembro que ele ficou bastante magoado e ferido quando tomei essa decisão.10” 

(CONDÉ, 1993b, p. 14). 

Na Costa do Marfim, ela foi efetivada no colégio de Bingerville, onde ensinou francês 

às crianças do 4º e 5º ano. Depois do nascimento da sua primeira filha com Condé, Sylvie, em 

abril de 1960, a sua próxima parada seria na Guiné, onde se reencontrou com o então marido. 

A sua paixão pela África se avivou com a sua mudança para Guiné, onde a revolução fez desse 

momento uma experiência única: “A Guiné me pareceu tão extraordinária, eu nunca tinha visto 

nada parecido! 11” (CONDÉ, 1993b, p. 20), em contraste com a natureza idílica da Costa do 

Marfim. Porém, ao se deparar com as injustiças, a corrupção e a desigualdade que se seguiram, 

ela percebeu que aquela felicidade de outrora era efêmera. 

À procura de emprego, surgiu uma oportunidade, à chamado de Édouard Helman, de 

trabalhar em Gana., onde desembarca em 1964. A morada no país durou até 1966. A reflexão 

sobre a África se aprofundou durante a sua estadia em Gana, onde presenciou a passagem de 

líderes políticos (Malcolm X, Che Guevara, Kwame Nkrumah) e se aproximou de militantes 

africanos exilados. O que ainda restava do sonho mítico da África se dissolveu por completo 

em Gana, mas isso não impediu que Condé se fascinasse pelo continente africano: “Na verdade, 

minha estada em Gana é o momento mais frutífero e bem-sucedido da minha vida na África. 

12” (CONDÉ, 1993b, p. 27). A sua saída de Gana, todavia, foi conturbada. Pouco depois de um 

golpe de estado, em 1966, Condé foi presa por suspeita de espionagem para Sékou Touré, já 

que possuía passaporte guineense. Ela ficou presa por alguns dias na prisão e conseguiu, através 

do seu então namorado e advogado Kwame Aidoo, um acordo para ser libertada sob a condição 

de se exilar do país. 

O próximo destino foi Londres, onde ela trabalhou para a BBC por algum tempo. Dois 

anos mais tarde ela se mudou para Senegal, onde ela conheceu o seu segundo marido, Richard 

 
10 Je me souviens qu’il a été assez blessé et peiné quand j’ai pris cette décision. 
11 La Guinée m’a paru tellement extraordinaire, je n’avais jamais rien vu de pareil! 
12 en fait, mon séjour au Ghana est le moment de ma vie en Afrique qui a été le plus fécond et le plus réussi 
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Philcox, que ensinava na mesma escola. Em 1972, após a decisão de retomar os estudos, ela 

começa a trabalhar para a revista Présence Africaine em Paris. De volta à faculdade, Maryse 

estudou literatura comparada e o estereótipo do Negro na literatura antilhana. Em sua tese, ela 

nota uma tendência em representar o Negro como ligado à natureza e analisa a negritude, 

observando que as escritoras caribenhas, de um modo geral, traçaram um retrato mais crítico 

da sociedade antilhana. O seu romance já mencionado, Hérémakhonon, publicado em 1976, 

chamou a atenção nos Estados Unidos e, em 1978, Maryse foi convidada para ensinar por um 

trimestre no departamento de Estudos Negros na Universidade da California. Entre idas e vindas 

de Paris aos EUA, o seu livro Ségou foi publicado em 1984. 

Segundo Condé (1993b), o fato de ser uma mulher negra gerava curiosidade por parte 

das editoras e, de certa forma, esse exotismo impulsionou a divulgação inicial da sua carreira. 

Ela tece, porém, uma crítica assertiva à falta de reflexão crítica da petite bourgeoisie, que não 

a lê, nem discute o seu trabalho, apenas conhece e usa a sua imagem durante entrevistas e 

talkshows: “As pessoas conhecem meu rosto, mas não se importam realmente com o que eu 

faço 13” (CONDÉ, 1993b, p. 44). Em 1995, Maryse se tornou professora de francês e literatura 

de expressão francesa na Universidade de Columbia em Nova York. Desde 2005, ela segue 

aposentada e vive hoje em Gordes, na França. 

Além dos romances, ela também escreveu peças de teatro (Comedie d’Amour, 1993; 

Dieu nous l’a donné, 1973) e ganhou o prêmio Nobel14 “alternativo” de literatura em 2018. 

Suas últimas obras também abordam relações identitárias, de gênero e diaspóricas, e revelam 

uma vertente mais autobiográfica da escritora, como Le coeur à rire et à pleurer (1999) e La 

vie sans fards (2012), que são os casos de estudo dessa dissertação. As obras narram as 

vivências da escritora a partir da sua voz desde sua infância até suas mudanças entre África e 

Europa. 

Apesar de haver uma noção de passagem do tempo – de eventos mais antigos até os 

mais recentes –, a narrativa não é enrijecida cronologicamente e linearmente. Alguns 

acontecimentos são fragmentados, remetem a outros tempos, e deixam lacunas na história. Esse 

formato desperta questionamentos, evita respostas prontas e utiliza as suas dúvidas e percepções 

como um caminho de autoconhecimento que vai guiando a/o leitor/a na busca do seu próprio. 

 
13 les gens connaissent mon visage, mais ils ne s’intéressent pas vraiment à ce que je fais 
14 No final de 2017, surgiu uma série de denúncias de assédio e agressão sexuais contra mulheres envolvendo o 
círculo interno de acadêmicos do Nobel de literatura. Depois de vários membros se retirarem e boicotarem a 
comissão, foi anunciado que o prêmio de 2018 da Academia sueca seria adiado. Uma iniciativa de jornalistas, 
escritores/as e outras pessoas do meio cultural organizaram a New Academy, como uma alternativa para o Nobel, 
cuja escritora a ser premiada, de uma lista com mais de quarenta nomes, foi Maryse Condé. 
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A identificação com a sua escrita talvez parta das inquietações incessantes de Condé em Le 

coeur e La vie – ela, que passou por tantos lugares em um curto espaço de tempo, que se deparou 

com a experiência de ser uma mulher negra, e também de mulher grávida – às vezes sem a 

companhia de um homem, o que gerava impressões negativas para a sociedade. 

Depois de uma leitura do Discours sur le colonialisme, indicado pela amiga Françoise, 

Condé vai sendo, de pouco a pouco apresentada às vozes da sua época que compunham o pós-

colonialismo. Ela se engaja em descobrir aquilo que lhe foi desconhecido por tanto tempo, que 

lhe era escondido, mesmo fazendo parte da sua história. Mas no meio do caminho, surgem 

outros obstáculos talvez não previstos pelas suas leituras literárias e teóricas. Ela, como negra, 

identifica o seu primeiro contato com a Europa muito semelhante ao descrito por Frantz Fanon 

(1952) em Peau noire, masques blancs, como veremos adiante. 

Os rumores, a exclusão e a falta de solidariedade não se resumiram à cor da sua pele, 

mas alcançaram as suas intersecções de gênero. Com o tempo, a narradora sente que para onde 

ela fosse, essa condição não lhe abandonava, apenas mudava de máscaras. Além dessa infeliz 

descoberta, os discursos que tanto a fascinaram para a sua ancestralidade e que influenciaram 

várias revoluções africanas e de diásporas africanas não se concretizaram conforme a utópica 

maneira prometida. Migrando de um país a outro, as contradições vividas são incorporadas nas 

incertezas da escrita sobre o que de fato aconteceu, as vozes que chegavam aos seus ouvidos e 

as suas ponderações diante da pluralidade de opiniões. 

Le coeur à rire et à pleurer (1999) e La vie sans fards (2012) compartilham algo em 

comum, algo próximo do que Conceição Evaristo chamaria de escrevivência: 

 
assenhoreando-se “da pena”, objeto representativo do poder falocêntrico 
branco, as escritoras negras buscam inscrever (...) imagens de uma 
autorepresentação. Surge a fala de um corpo que não é apenas descrito, mas 
antes de tudo vivido. A escre(vivência) das mulheres negras explicita as 
aventuras e as desventuras de quem conhece uma dupla condição, que a 
sociedade teima em querer inferiorizada, mulher e negra” (EVARISTO, 2005, 
p. 6) 

 

Pesquisar sobre como as leituras pós-coloniais aparecem na escrita de Maryse Condé 

sem mencionar a sua própria narrativa delas, que se articula, e muito, a partir do seu lugar de 

fala, seria ignorar a opção de afastamento da escritora de estereótipos e as suas inquietações 

com estruturas fixas desses discursos. O movimento migratório de Le coeur e La vie é como 

um arquétipo da narradora que rejeita a ideia de se encontrar homogeneamente em um lugar, 

de ser enquadrada em um perfil. Acompanhamos os seus processos de construção e 
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desconstrução em meio à confusão de “origens” e “pertencimentos”, que é acentuada pela 

conduta dos pais e posta em enfrentamento durante viagens e vivências em Paris e no Oeste 

Africano. O externo atravessa o seu subjetivo e vice-versa, já que a visão de si mesma é o que 

também desperta o seu olhar indagador para o mundo. Poderíamos dizer que a metamorfose e 

a interseccionalidade incorporam algumas das faces da créolisation, baseando-se na interseção 

de experiências e celebração do diverso: “É nessa mudança que devemos tentar surpreender um 

dos segredos mais bem guardados da Relação. Por meio dele nós entendemos as histórias 

entrecruzadas estão em jogo, oferecidas ao nosso conhecimento e que produzem o ente. 

Renunciamos ao Ser15”. (GLISSANT, 1997, p. 40). 

O mesmo movimento de ponderações e não-fixação é capturado pela leitura. O intricado 

contato e desenvolvimento de culturas nas Antilhas, na África e na Europa marca 

inevitavelmente as histórias narradas e se tornam, também, constituintes do seu sujeito. Não é 

à toa que esses conflitos identitários surjam veementemente nas memórias da narradora e 

ressignifiquem suas vivências na passagem da infância e da vida adulta. Na busca por tentar 

compreender melhor os debates da sua época e o fascínio pela África, que até então ainda lhe 

era um enigma, a escritora se debruçou em leituras de escritores como Césaire e Fanon. Ela 

também acompanha de perto, vivendo essa experiência, a construção, formação e mutabilidade 

de costumes e culturas – fenômenos sobre os quais Édouard Glissant comenta no Le discours 

Antillais (1997). 

Enquanto Condé enfrenta as dificuldades impostas à mulher negra, as discussões que 

recebiam destaque no seu meio atravessam o seu caminho. Segundo bell hooks: “Para ambos 

os grupos, expressei minha convicção de que a luta para acabar com o racismo e a luta para 

acabar com o sexismo estavam naturalmente entrelaçadas, que separá-las era negar uma 

verdade básica da existência, que raça e sexo são facetas imutáveis da identidade humana16” 

(hooks, 1990, p. 13). O período em que Condé viveu na Guiné foi conturbado pois coincidiu 

com revoluções, que, em parte, se tornaram uma desilusão pelo que a escritora pôde presenciar 

das ditaduras e desigualdades sociais que se seguiram – as tentativas de implantação de projetos 

políticos socialistas não ocorreram necessariamente, infelizmente, conforme a teoria. Mas a 

existência de interesse por parte da Europa na manutenção da sua dominação sobre os países 

 
15 C’est en ce changement qu’il faut essayer de surprendre un des secrets les mieux gardés de la Relation. Par lui 
nous comprenons que des histoires entrecroisées sont à l’oeuvre, proposées à notre connaissance et qui produisent 
de l’étant. Nous renonçons à l’Être. 
16 To both groups I voiced my conviction that the struggle to end racism and the struggle to end sexism were 
naturally intertwined, that to make them separate was to deny a basic truth of existence, that race and sex are both 
immutable facets of human identity. 
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colonizados era irrefutável. Dentre os mecanismos de dominação, encontra-se a francofonia, 

que é vista tanto por Condé quanto por Patrick Chamoiseau, como uma questão não apenas 

cultural, mas também política. Seguindo essa visão, entende-se que os países africanos que já 

conquistaram sua independência da França ainda se veem dependentes no que concerne, por 

exemplo, à sua produção artística cultural. A França consegue reforçar a superioridade 

linguística, mantendo uma espécie de relação entre colônia e metrópole (CONDÉ, 1993b). 

Embora não tenhamos vivido o que Condé viveu, somos levados/as a nos identificar 

com sua busca por descobrir de onde viemos, sua busca pela parte perdida de si, seu movimento, 

seu impulso por se perder, se deslocar. Veremos como isso acontece, devido à diversidade de 

pontos de partida da narradora, que está a todo momento em confronto consigo mesma, 

buscando escutar todos os lugares que se apresentam ao seu redor. O vínculo ancestral com a 

África – que é ressignificado durante sua passagem pelo continente – participa das duas obras 

autobiográficas, mas sem se dissociar da sua infância e adolescência em Guadalupe, e sempre 

dialogando com a forte presença implícita e explícita do continente colonizador, que também 

foi morada da escritora. As discussões sobre identidade parecem ambíguas para a escritora que 

se afasta na sua escrita de consensos e definições. 

Seguindo o mesmo posicionamento, temos a proposta de Glissant (1997) em pensar o 

Diverso e as histórias, rejeitando um veredicto final e homogêneo. Ele celebra a 

transversalidade do Caribe em detrimento do caráter hierarquizante da história única e linear 

imposta pela filosofia ocidental europeia: “Não é esta História que rugiu nas costas do Caribe, 

mas sim as conjunções de nossas histórias que lá foram feitas subterraneamente.17” 

(GLISSANT, 1997, p. 230). 

No artigo “Order, Disorder, Freedom, and the West Indian Writer” (1993a), Condé 

organiza momentos da produção literária de escritores/as das Antilhas entre aqueles/as que 

deram comandos, os/as que transgrediram e se há esperança para a libertação, partindo do 

pressuposto de que há uma “crise” nesse processo criativo. Com isso, o seu intuito é: “analisar 

os vários comandos decretados quanto a literatura das Antilhas, todos eles que contribuem para 

a edificação de uma ordem que muito poucos escritores ousaram transgredir para introduzir 

desordem. Em conclusão, devemos tentar ver se é possível esperar por uma era de liberdade na 

escrita antilhana18” (1993a, p. 122). 

 
17 c’est ne pas cette Histoire qui a ronflé sur les bords de la Caraibe mais bel et bien des conjonctions de nos 
histoires qui s’y sont faites souterrainement 
18 analyze the various commands decreed about West Indian literature, all of them contributing to the edification 
of an order very few writers have dared to transgress to introduce disorder. In conclusion, we shall try to see 
whether it is possible to hope for an era of freedom in West Indian writing. 



20 
 

De maneira semelhante, corpo e pensamento da escritora – “Com a constituição humana 

sendo como é, coração, corpo e cérebro todos misturados, e não restritos a compartimentos 

separados” (WOOLF, 2014, p. 32) – se deslocam entre esses mesmos espaços de ordem, 

desordem e liberdade. No primeiro capítulo, discorreremos a construção da relação de Condé 

com a África, o espaço das Antilhas, sua viagem na França. No segundo capítulo, analisaremos 

a experiência de Condé pela África e como isso transformou sua abordagem da identidade, do 

pertencimento e da diferença. Por fim, abordaremos o canibalismo literário divulgado por 

Condé e, principalmente, suas tentativas de se desvencilhar de modelos. Sua errance, seu 

constante “exílio”, ocupa função crucial no seu processo criativo literário e, não menos, na sua 

vida, despertando a sensação de estrangeira, de deriva identitária. 
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1. DIÁRIO DE UM RETORNO À ÁFRICA 

 

Il m'adopterait et ses trésors me combleraient. 

 

Toda a obra de Maryse Condé é marcada por uma crise identitária (FIGUEIREDO, 

1998) que afeta, de um modo geral, as diásporas negras, em especial a antilhana (GLISSANT, 

1997). Essa marca aparece na recorrência de um chamado para o exílio e retorno das suas 

personagens, assim como de si própria em um movimento de fluxo e refluxo. Como diz Nora 

Cottille-Foley, “essa experiência do exílio e do retorno é encontrada na sua obra, onde a 

abordagem do espaço ocupa um lugar importante19” (2006, p. 159). Apoiando-nos em duas 

“autobiografias” da escritora guadalupense, Le coeur à rire et à pleurer ([1999], 2013) e La vie 

sans fards (2012), trabalhamos o movimento de deslocamento de Condé que se revela nos seus 

relatos de vida, e, neste capítulo, especificamente a sua relação com a África mítica e a 

negritude. 

O diálogo da escritora com os movimentos negristas do século XX transcende a ficção 

e se instaura no seu próprio itinerário geográfico. O espaço se torna portador de significados e 

os lugares são ressignificados na medida em que são evidenciados em comparação com as suas 

representações míticas. 

 

 

1.1 A África no horizonte 

 

Fixando o seu olhar sobre uma pequena ilha durante os seus passeios de bicicleta, Condé 

diz que a transformou “en objet littéraire, intersection du rêve et du désir20” (2013, p. 135). Em 

um outro momento da sua adolescência em Guadalupe, Condé exalta a natureza local, “Je 

regardais de tous mes yeux et j’avais l’intuition que j’étais née, sans le savoir, dans un coin du 

paradis terrestre21” (2013, p. 122). Uma vez transplantado para o campo literário, e imperando 

no limiar de sonho, desejo e realização, o espaço geográfico que portará a maior expectativa, e 

consequentes maiores mudanças, será a África, tendo o mito africano e os estudos etnográficos 

 
19 Cette expérimentation avec l'exil et le retour se retrouve dans son œuvre où le traitement de l'espace occupe une 
place importante. 
20 em objeto literário, intersecção entre sonho e desejo. 
21 Eu olhava intensamente e tinha a intuição de que tinha nascido, sem saber, em algum canto do paraíso terrestre. 
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um papel de grande influência para as epistemologias pós-coloniais, e particularmente o 

movimento da negritude. 

Na chegada de Condé à cidade de Conakry em 1960, por exemplo, ela escreve que “Elle 

a été ma véritable porte d'entrée en Afrique. J'y ai compris le sens du mot ‘sous-développement’. 

J'ai été témoin de l'arrogance des nantis et du dénuement des faibles.”22 (2012, p. 56). A 

comparação é feita em relação às cidades de Abidjan e Bingerville, na Costa do Marfim, onde 

ela havia trabalhado como professora por alguns meses. Costa do Marfim tinha uma paisagem 

idílica e monótona diante da aglomeração de pessoas que encontrou na Guiné, sendo a última 

o que a escritora esperava encontrar na “verdadeira” África quando partiu de Paris. 

Podemos ver que a imagem do continente simbolizada e autenticada pela desigualdade 

social não circulava apenas no discurso trazido pelos colonizadores como também penetrava a 

juventude caribenha estudante na Europa. O subdesenvolvimento era a “verdadeira porta de 

entrada”. A África autêntica seria senão a portadora de somente a herança colonial, cabendo 

ao/à recém-chegado/a atestar se isso fideliza a sua suposta inferioridade per se ou se provoca o 

sentimento colateral de atração para uma união comunitária que almeja anular a sua existência 

dependente da relação de superioridade-inferioridade. Opção que atrai Condé, que estava “De 

moins en moins persuadée que Paris est la capitale de l’univers23” (2013, p. 111), ou seja, mais 

interessada em descentralizar o conhecimento.  

As versões da África – desde a selvagem até o canto cesariano ao passado de glória, “ei-

la que dança a dança sagrada diante do povoado brumoso / ei-la que dá a voz num búzio 

vertiginoso / (...) e a alegria convincente do búzio da boa nova” (CÉSAIRE, 2012, p. 71) – eram 

o que podia atrair o olhar curioso ou o olhar de quem estava em busca da África “de origem”, 

que não seria encontrada enquanto tudo o que se prometia dela e que se retratava dela não se 

apresentasse de fato. Perguntada por uma amiga se ela voltaria à Guadalupe, já que, mesmo 

após o falecimento da sua mãe, ela ainda tinha um país, Condé responde que “Pour l'heure, 

quelque chose me retenait en Afrique. J'avais la certitude que cette terre pouvait m'offrir des 

richesses essentielles.24” (2012, p. 136). Segundo a autora, a ligação mais forte que lhe restava 

à Guadalupe era sua mãe. Então, após sua morte, essa ligação não foi sustentada pelo mérito de 

ser o seu lugar de nascimento e crescimento, em virtude de um sentimento de “ausência de 

pertencimento”. 

 
22 Ela foi a minha verdadeira porta de entrada na África. Aí entendi o sentido da palavra ‘subdesenvolvimento’. 
Fui testemunha da arrogância dos abastados e da miséria dos fracos. 
23 cada vez menos persuadida de que Paris era a capital do universo 
24 No momento, algo me mantinha na África. Eu tinha a certeza de que essa terra podia me oferecer riquezas 
essenciais. 
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A confiança depositada na vivência em África estendia o seu tempo de permanência 

ainda que não encontrasse respostas, que nem mesmo ela tinha plena certeza de quais eram. O 

exemplo de construção de uma “identidade” que a Guadalupe lhe ofereceu foi através da 

alienação dos seus pais, que, ao revisitar um episódio da infância, descreve da seguinte forma: 

“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. (...) je me fis le serment confus de ne jamais devenir une 

aliénée.25” (2013, p. 12). 

Fugindo da iminência de se valer da assimilação para reprimir e ocultar o que lhe 

incomoda do seu ser, a África surge no meio do caminho para a sua pergunta do que seria a 

parte reprimida e oculta da sua história, o que lhe constitui como ser. Outra amiga sugere uma 

resposta para a sua inquietação: “‘C’est que tu y cherches tout autre chose (...) Une terre faire-

valoir qui te permettrait d'être ce que tu rêves d'être. Et sur ce plan, personne ne peut t'aider’ Je 

ne suis pas loin de penser aujourd'hui qu'elle disait vrai.26” (CONDÉ, 2012, p. 231). A procura 

por um espaço que lhe permitisse uma liberdade utópica de ser e uma essência isenta de 

alienação tornava a busca inalcançável e fadada à repetição. Dentre todos os países africanos 

onde morou, ela percebe que nenhum lhe proporcionou uma conclusiva. 

Em um primeiro momento, a experiência na Costa do Marfim, de cuja natureza era 

fatigante, não pareceu ter saciado o desejo por conhecer o retrato típico dos países que um dia 

foram colônias europeias em África. Extenuada pela concentração de riquezas nas mãos de 

poucos, ela faz o recorte das mazelas que Aimé Césaire enxerga como consequências, em parte, 

do “pedantismo cristão”: “cristianismo = civilização; paganismo = selvajaria, de que só se 

podiam deduzir abomináveis consequências colonialistas e racistas, cujas vítimas haviam de 

ser os Índios, os Amarelos, os Negros” (CÉSAIRE, 1978, p. 15). 

Logo, para Condé, o significado do que a visão eurocêntrica determinava como 

“subdesenvolvido” seria visto na África, embora as Antilhas não estivessem isentas das 

“consequências coloniais e racistas” as quais Césaire se refere. Pensar no continente africano 

através do olhar europeu não era um absurdo, mas compreensível. A distância (e aproximação) 

entre África e Antilhas era mediada pela Europa, levando à percepção em via de mão dupla de 

que os antilhanos se sentiam superiores aos africanos, como podemos observar nessa fala de 

Frantz Fanon: “É que o antilhano é mais ‘evoluído’ do que o negro da África: entenda - se que 

 
25Uma pessoa alienada é uma pessoa que busca ser aquilo que ela não pode ser porque não gosta de ser o que ela 
é (...) Jurei para mim mesma, confusa, que nunca me tornaria uma alienada. 
26É que você está procurando algo totalmente diferente aí (...) Uma terra ocupada que te permitiria ser o que você 
sonha ser. Nesse ponto, ninguém pode te ajudar’. Hoje, estou a um passo de achar que ela dizia a verdade. 



24 
 

ele está mais próximo do branco” (2008, p. 40). O autor explica que entre a comunidade negra 

antilhana e do norte da África circulava uma ideia de distinção. Devido à maior assimilação das 

Antilhas com a cultura branca europeia, subtendia-se a evolução – o “negro evoluído”, que 

superou as raízes africanas – em detrimento dos povos africanos. Mas se o negro antilhano 

acredita que é visto e tratado como igual ao homem branco europeu por terem sido criados no 

meio da “mesma” cultura, desilude-se quando, chegando na Europa, a cor da pele à primeira 

vista fala mais alto do que qualquer diferença ou assimilação cultural. 

Maryse Condé escuta a diferenciação entre antilhanos e africanos na Costa do Marfim 

através de Mlle Lisette, professora de música do colégio de Bingerville: “Les Africains nous 

détestent, nous les Antillais (...) Ils nous jalousent.27” (2012, p. 41). Embora não opine para sua 

amiga, ela elabora para o/a leitor/a sobre a visão que as Antilhas destinavam à África: “Quant 

aux Antillais, l'Afrique était un mystérieux background qui leur faisait peur et qu'ils n'osaient 

pas déchiffrer. Moi, au contraire, cet inconnu à l'entour de moi m'attirait et m'intriguait.28” 

(2012, p. 43). Esse comentário nos leva a algumas considerações sobre o conjunto de ilhas e a 

destacar a tentativa da escritora em mergulhar no, para ela até então, desconhecido continente 

africano estimulada pelos movimentos negristas e pela desilusão com a terra onde nasceu. 

Desilusão que a levará ao seu “exílio” rememorado em La vie sans fards (2012) e de cujo 

nascimento de tal desejo é insinuado em Le coeur à rire et à pleurer (2013). 

 

 

1.2 O espaço das Antilhas 

 

A posição geográfica das Antilhas contribui para o seu isolamento, enquanto a sua 

dimensão territorial figura empecilhos para que uma cultura tome o tempo e espaço de ser 

compartilhada e praticada por seus habitantes, fixando-se. Ao contrário das diásporas presentes 

nas Américas do Sul e do Norte, as Pequenas Antilhas não ocupam uma dimensão continental 

e dividem fronteiras terrestres, logo, não dispondo dos mesmos mecanismos que facilitam a 

construção e transmissão de tradições. A partir dos conceitos de culturas atávicas e compósitas 

de Glissant, Eurídice Figueiredo comenta que, 

 
Comparando com os países africanos, que formam comunidades atávicas 
(com línguas, religiões, valores culturais próprios), podendo resistir ao 

 
27 Os africanos nos detestam, nós, antilhanos. Eles sentem inveja de nós. 
28 Para os antilhanos, a África era um contexto misterioso que os amedrontava e que não ousavam decifrar. Eu, ao 
contrário, me sentia atraída e intrigada com esse desconhecido. 
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colonialismo em nome de uma legitimidade ancestral, vê-se que o descendente 
de escravos na América não tinha nem história nem geografia nas quais 
pudesse apoiar sua legitimação (1998, p. 98-99). 

 

 Após os processos de colonização, do sistema de plantação e sem o mito fundador, criar 

uma narrativa ausente de base própria dificultava a legitimação da terra. Os anos que levam a 

se formarem “nações” com culturas e tradições próprias e a incerteza de qual seria essa 

“propriedade” alimentam o olhar assimilado. A história não se interessou em registrar 

consideravelmente o que aconteceu nas Antilhas antes da colonização. Na linha do tempo, elas 

só começaram a existir após terem sido “descobertas” pelos narradores. Os marcos prestigiados 

e válidos de registro são aqueles que afetaram de alguma forma (positiva ou negativamente) a 

narrativa da exploração. Os/as migrantes deslocados/as para serem escravizados/as não tiveram 

a oportunidade de levarem consigo os seus instrumentos, seus alimentos, o seu estilo de vida, 

nem de manterem contato com quem permaneceu do outro lado. Em território desconhecido, já 

há muito tempo habitado por nativos e explorado por uma civilização terceira que detinha maior 

poder de fogo, os novos moradores precisaram entrar em conflito com as culturas dos ancestrais, 

das outras tribos com as quais dividiam espaço, dos nativos e dos novos habitantes europeus do 

Novo Mundo. 

O que resultou disso tudo, de fato, não obedece a pensamento dicotômico algum. Uma 

vez que as decisões do que entrava e saía nem sempre dependiam deles, analisar o que se 

originou dali e como se originou é tarefa quase que redundante. Os contatos se realizaram em 

todas as direções entre todos os “sujeitos” envolvidos – à base da violência, da sobrevivência e 

da vivência. 

As Pequenas Antilhas enfrentam, ainda, um outro obstáculo para impedir a assimilação, 

a saber, a departamentalização francesa. Defendida pelo escritor martinicano Aimé Césaire, que 

também foi deputado até o ano de 1993, a Martinica e a Guadalupe permanecem departamentos 

insulares ultramarinos da França desde 1946.  

 
Guadalupe e Martinica, para o bem ou para o mal, entraram no Mercado 
Comum Europeu e acolheram em seu território milhares de homens e 
mulheres de todos os tipos de países. (...) Parte deles/as não fala mais a língua 
crioula, embora permaneça crioula, já que uma simplificação prejudicial, 
ainda que feita por uma escola de sociólogos, iguala identidade à linguagem29 
(CONDÉ, 1993a, p. 130). 

 
29 Guadeloupe and Martinique, for better or for worse, have entered the European Common Market and welcome 
on their soil thousands of men and women from all sorts of countries. (...) Part of it no longer speaks the Creole 
language, although they remain Creoles, since a damaging simplification, albeit made by a school of sociologists, 
equates identity with language. 
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A diversidade sobre a qual Condé fala – a recepção de outras culturas – será celebrada 

por Glissant, mas a ligação oficial e legitimada da departamentalização defendida por Césaire 

foi alvo das críticas a um dos fundadores da negritude pois era vista como um fator propício à 

assimilação com a cultura francesa, que já vinha em andamento durante o período colonial. A 

alienação ao passado escravocrata e às suas intercorrências presentes sugerem os abismos 

marcados na história antilhana, em particular, na Guadalupe. 

Por um lado, temos a assimilação, responsável por forjar uma ligação benéfica e 

identificação entre o colonizado e o colonizador, e implantar a falsa ideia de igualdade e 

reconhecimento de irmandade, que é exemplificada pelo poema Lição, da poeta moçambicana 

Noémia de Sousa: “Ensinaram-lhe na missão (...): ‘Somos todos filhos de Deus; cada Homem 

é irmão doutro Homem!’ / olhou para um Homem e disse ‘Irmão…’/ Mas o Homem pálido 

fulminou-o duramente/ com seus olhos cheios de ódio/ e respondeu-lhe: ‘Negro’” (SOUSA, 

2016, s. p.). 

Por outro, temos as atrocidades históricas que interromperam a continuidade de culturas 

e tradições dos/as escravizados/as ao serem transportados para as Américas, transformando as 

ilhas em lugares onde a memória coletiva de um passado de uma legitimidade conjunta é 

escassa, como mencionado por Figueiredo (1998). Concomitante a isto, vemos surgirem 

movimentos, como a negritude, que buscam acabar com o impasse criado para a terra onde os 

habitantes talvez se sentissem “órfãos” ou adotados pela benevolência do colonizador. Essa 

ideia é reconfortante para Condé ao ouvir falar da negritude em Paris: “Ma solitude se 

réchauffait à l’idée que tous les nègres étaient des parents.30” (2013, p. 147). 

Mesmo que essa idealização implicasse um recorte e uma ressignificação da história 

africana: “consequentemente, da imagem da África, a terra-mãe, foram cuidadosamente 

erradicadas quaisquer manchas, como a escravidão doméstica, ou conflitos tribais, e a 

subjugação das mulheres31” (CONDÉ, 1993a, p. 124), o movimento, por um ponto de vista 

cultural e ideológico, também significou uma mensagem de reafirmação e conforto, 

interpretada pela escritora guadalupense, além da reação política que suscitou em prol da 

libertação do subjugo colonial. Nas palavras de Petrônio Domingues, 

 
Além da construção da personalidade ou consciência negra, seus adeptos 
também passaram a protestar contra a ordem colonial e a lutar pela 

 
30 minha solidão se aquecia com a ideia de que todos os negros eram parentes 
31 Consequently, from the image of Africa, the motherland, were carefully eradicated any blemishes such as 
domestic slavery, or tribal warfare, and the subjugation of women. 
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emancipação política dos povos africanos. Assim, depois da segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), o movimento da negritude entrou em uma nova fase, 
que podemos qualificar de militante (2005, p. 7). 

 
A crença baseada na “maternidade” africana para categorizar e fraternizar todos/as os/as 

negros/as não será suficiente, contudo, para solucionar os dilemas das Antilhas Francesas e das 

questões raciais como um todo. A preocupação com a literatura será um denominador comum 

entre os debates pós-coloniais caribenhos. Ela se insere no cerne formador e fundador das 

culturas e civilizações uma vez que se torna responsável pelo registro, repasse e inovação de 

tradições. 

 

 

1.3 A poesia será canibalista ou não será? 

 

Enquanto a Europa já possuía uma literatura consolidada e um conjunto de mitos que a 

“legitimava”, iniciou-se uma discussão sobre qual era a literatura caribenha, ou qual ela deveria 

ser, que pode ser encabeçada pela afirmação “La littérature antillaise n'existe pas encore. Nous 

sommes encore dans un état de prélittérature: celui d'une production écrite sans audience chez 

elle méconnaissant l'interaction auteurs/lecteurs où s'élabore une littérature.32” (BERNABÉ 

CHAMOISEAU; CONFIANT, 1993), do Éloge de la créolité, sinalizando a necessidade de 

haver um diálogo entre leitor e objeto literário para que exista um estado de literatura. Cada 

qual procurará fornecer uma visão de projeto para a criação da literatura antilhana: 

 
Como o próprio Glissant coloca, o mar do Caribe, que ele opõe ao 
Mediterrâneo, não é uma área fechada. Pelo contrário, ele se abre para o 
mundo e suas variadas influências energéticas. As Antilhas deveriam estar 
mudando e evoluindo assim como as próprias ilhas. Acima de tudo, 
criatividade é um processo complexo que não obedece a regras. Um/a 
escritor/a confinado/a a uma pequena e isolada aldeia nas Antilhas é livre para 
sonhar com uma “Outra Terra” e fazer disso objeto da sua ficção. A 
imaginação criativa vai além dos limites da realidade e voa para áreas de sua 
própria escolha. Na verdade, o sonho é um fator que sempre foi negligenciado 
na literatura antilhana. Ele constitui o objeto de alguns dos mais magníficos 
escritos do mundo. O seu poder assusta o/a escritor/a antilhano/a?33 (CONDÉ, 
1993a, p. 130). 

 
32 A literatura antilhana não existe ainda. Nós estamos em um estado de pré-literatura: aquele de uma produção 
escrita sem audiência, desconhecendo a interação autores/leitores na qual se elabora uma literatura. 
33 As Glissant himself puts it, the Caribbean Sea, which he opposes to the Mediterranean, is not a closed area. On 
the contrary, it opens onto the world and its varied energetic influences. West Indians should be as changing and 
evolving as the islands themselves. Above all, creativity is a complex process which obeys no rules. A writer 
confined to a small and isolated village of the West Indies is free to dream of "Another Land" and make of it the 
subject of his/her fiction. Creative imagination goes beyond the limits of reality and soars to areas of its own 
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 Indo em contrapartida ao isolamento territorial das ilhas, Condé concorda com a 

perspectiva de Glissant sobre o mar ao seu redor garantir a possibilidade de uma abertura para 

Antilhas. A ausência de fronteiras terrestres que fechem o seu cerco, e a maior distância delas 

do que vemos no Mar Mediterrâneo, fornece um caminho, oceânico, de passagem para o fluxo 

de diversidade. Desse modo, o mesmo fator que “isola” o/a escritor/a e dificulta o enraizamento 

de uma cultura, também permite a “liberdade” desse/a escritor/a para ousar “sonhar” e usar da 

“criatividade”. 

No artigo “Order, Disorder, Freedom, and the West Indian Writer” (1993a), Condé 

reúne as diferentes “ordens” para a fundação ou proposta de experimentação da literatura 

caribenha. Dentre elas, cita Suzanne Césaire, com quem Aimé Césaire fundou a revista 

Tropiques no ano de 1941: “Suzanne Césaire, na revista ‘Tropiques’, pronunciou o seu famoso 

comando: ‘A poesia martinicana deve ser canibalista ou simplesmente não será’. (...) A partir 

desse momento, as fundações da ordem foram lançadas34” (1993a, p. 122). 

Em um ritual “canibalístico”, a negritude de Césaire toma suas bases a partir do uso do 

surrealismo à sua maneira, uma utilização da cultura branca ao seu favor na linguagem literária, 

como Caliban proclama em The tempest, que, agora, terá como usar a língua que lhe foi imposta 

para aterrorizar e ser compreendido pelos seus opressores – “minha boca será a boca das 

desgraças que não têm boca, minha voz, a liberdade daquelas que se abatem no calabouço do 

desespero” (CÉSAIRE, 2012, p. 29). A peça foi, inclusive, reescrita por Césaire, Une Tempête 

(1969), “Através de sua consciência e de sua revolta, (Caliban) se erige em igual de Próspero, 

revertendo a relação de senhor-escravo” (FIGUEIREDO, 1998, p. 51). De modo a se 

desvencilhar dessa relação de dominação, o surrealismo oferecia a liberdade almejada. As 

influências da França (costumes, filosofia cartesiana etc.), se permanecessem, deveriam fazê-

lo apenas na superfície, já que, no fundo, na alma, Césaire proclama que é negro. O desejo de 

não ser reconhecido como negro, de não ter a sua raça como marca, insulta Césaire, que afirma 

que a negritude nasceu da luta contra a alienação. 

 

1.4 O deslocamento afetivo e identitário de Maryse Condé à África 

 

 
choice. In fact, dream is a factor which has always been neglected in West Indian literature. It constitutes the object 
of some of the most magnificent writings of the world. Does its power frighten the West Indian writer? 
34 Suzanne Césaire, in the journal ‘Tropiques’, uttered her famous command: ‘Martinican poetry shall be 
cannibalistic or shall not be’. (...) From that time on the foundations of order were laid. 
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Ter a alienação e a assimilação da Martinica e da Guadalupe bem como a procura por 

uma África mítica em mente é necessário, até certa medida, para compreender a crise identitária 

nas diásporas negras que figura e precede as autobiografias Le coeur à rire et à pleurer e La vie 

sans fards, de Maryse Condé, e, concomitantemente, a sua vida. A escritora guadalupense não 

passou incólume pelas discussões pós-coloniais que percorriam a Europa, a África, as Antilhas 

e as Américas no século XX. 

Apesar da proximidade entre Martinica e Guadalupe, não foi nas ilhas “irmãs”, como 

ela chama (2013), que o primeiro encontro literário com teóricos pós-coloniais e anticoloniais 

caribenhos e africanos tomou lugar. A tomada de conhecimento (e de consciência) dos 

movimentos que surgiam à época só veio à tona com o deslocamento de Condé pelo continente 

da Europa (França, em particular) e posta em “prática” no movimento ao continente africano. 

 
Maryse Condé nos dá o exemplo de uma longa reflexão sobre o tema, tanto 
do ponto de vista de sua vida pessoal quanto da sua pesquisa intelectual. 
Depois de ter saído da Guadalupe e da estadia na França metropolitana, Condé 
procurou, sem sucesso, uma resposta a sua busca identitária na África35 
(COTTILLE-FOLEY, 2006, p. 159) 

 
Os percursos que nos fazem compreender como essa ida ao território do colonizador era 

significativa às diásporas negras são muitos. Antes de tudo, ela evoca a composição desses 

grupos por uma classe intelectual, que lia e viajava à Europa a fins de estudos, e que, ao se 

depararem com a própria alienação e entrarem em contato com as “libertadoras” vanguardas 

europeias, mais um percurso, tornaram a compartilhar entre si um desejo em comum, coletivo, 

a tomada de consciência negra. O regresso de Condé à Paris nos anos de 1950 não foi, dessa 

vez, por motivos de férias em família como era de costume, mas para ingressar no lycée 

Fénelon. 

O início dessa jornada de deslocamentos é retratado nos capítulos finais de Le coeur à 

rire et à pleurer e recebe uma espécie de continuidade em La vie sans fards. A partir do segundo 

livro mencionado, nós podemos observar com maior precisão o jogo contínuo de aproximação 

e distanciamento entre os posicionamentos de Condé em relação aos ideais e movimentos que 

ela encontra ao longo do caminho uma vez que o cenário não é mais a Guadalupe, considerada 

uma ilha alienada, e, sim, França, Costa do Marfim, Guiné, Senegal, Gana, Inglaterra. 

 
35 Maryse Condé nous offre l'exemple d'une longue réflexion sur la question, tant dans sa vie personnelle que sa 
recherche intellectuelle. Après avoir quitté la Guadeloupe et séjourné en France métropolitaine, Condé a cherché, 
sans succès, une réponse à sa quête identitaire en Afrique. 
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Em Le coeur à rire et à pleurer há uma série de menções e referências às leituras 

“formadoras” da escritora, que, embora não tenham sido de conhecimento na sua infância e 

adolescência, elas integram e se mesclam na narrativa na medida em que fazem parte do 

repertório da autora adulta, como diz Aída Ribeiro: “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” (2017, p. 15). 

É neste imbricado testemunhal que Condé ora concorda, ora se afasta de concepções e, 

não raramente, se “abstém”, ou melhor dizendo para não soar como ato passivo, aguarda o 

tempo que for necessário para chegar à uma conclusão, a qual, muitas vezes, não chega, pois 

não encontra respostas “absolutas”, nem se pretende. O desejo de retorno aliado a um não 

pertencimento ao país de origem são pontos de partida recorrentes nas narrativas de Condé. 

Seguindo a proposta da negritude e de outros movimentos paralelos, é a África, descoberta na 

Europa, que aparece como destino ideal: 

 
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 lendemain, je me précipitai 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.36 (2012, p. 
28-29). 

 
Contudo, como veremos adiante no segundo capítulo, a promessa da negritude não se 

cumpre na obra de Condé. Ela, nas suas obras autobiográficas, assim como as suas personagens, 

nas obras ficcionais, descobrirá que é a imagem de uma África mítica, utópica, com a qual ela 

não tem mais qualquer ligação inata, inerente, social, ou cultural, a não ser aquela histórica, na 

qual os seus ancestrais vieram transportados em navios para serem escravizados. 

Antes que isso aconteça, Condé embarca em uma busca de si percorrendo caminho 

semelhante ao qual outros/as escritores/as antilhanos/as seguiram. Não obstante, ainda que não 

se atenha, em Le Coeur e La vie, aos estereótipos e ideais inalcançáveis, que configuram tantos 

discursos políticos e literários que escutou nos anos vividos em África e Europa, ela repete esse 

caminho do colonizado, inicialmente, através da sua vida, que sente uma pulsão de partida das 

Antilhas e um olhar ancorado no exterior, seja na filosofia europeia (assimilação) ou no culto à 

África mediado pela vanguarda europeia (desvio). 

 
36 Um dia, Françoise, uma colega de sala picada pela militância, trouxe-me um fino opúsculo cujo título era: 
Discurso sobre o colonialismo. Eu não conhecia nada do seu autor. No entanto, aquela leitura me perturbou tanto 
que, no dia seguinte, corri até a livraria Présence Africaine. Comprei tudo o que encontrei de Aimé Césaire. Para 
dar boa impressão, também comprei os poemas de Léopold Sédar Senghor e de Léon-Gontran Damas. 
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As tentativas de um regresso “bem-sucedido”, no sentido de se encontrar, se identificar 

nessa ancestralidade, se por um lado apresentam algumas falhas, por outro, evidenciam um 

desejo presente de maneira que é fruto de um cenário. 

Em Condé, ele nasce de um sentimento compreensível concomitante ao trauma da 

assimilação que ocorreu durante a sua infância. O desprendimento das suas “origens materiais” 

lhe impulsiona a desviar-se de uma busca “interna”, que voltaria o seu olhar para as próprias 

ilhas e não para outros continentes. Observando o comportamento das turistas estadunidenses 

que conheceu durante uma excursão ao Benin, ela diz que “Je ne pouvais communier avec eux. 

Pour moi, l'Afrique ne représentait ni un dépaysement ni une parenthèse dans mon existence. 

C'était le périmètre à l'intérieur duquel je me débattais depuis des années.37” (CONDÉ, 2012, 

p. 201). 

Enquanto a África era um destino turístico para elas, para Condé representava um 

enigma que sempre lhe trouxe inquietação. As Antilhas mudam o seu significado para a 

escritora ao ser reduzida a um símbolo de alienação, e, assim, é para o externo que o seu 

interesse se desloca. O cerco da pequena burguesia, que não permitia o fluxo de tradições e 

inovações internas, desaparece em outras terras e o debruço sobre os países africanos que 

vinham acordando uma consciência anticolonial e antirracista se torna mais atrativo do que as 

minúcias do estado de “pré-literatura”. 

Estando no momento na Costa do Marfim, Condé recebe a notícia do falecimento do 

seu pai e descreve o que isso representou: “Je n'étais pas seulement orpheline ; j'étais apatride, 

une SDF sans terre d'origine, ni lieu d'appartenance. En même temps, cependant, j'éprouvai une 

impression de libération qui n'était pas entièrement désagréable: celle d'être désormais à l'abri 

de tous jugements.38” (2012, p. 49). O lugar de nascimento, aqui, não equivale a terra de origem 

nem ao local de pertencimento. Originar-se e pertencer recebem significado mais abstrato e 

flutuante, e, por enquanto, não há lugar que se insira nessa função, caminhando em direção a 

uma liberação de definições e essencialização. O não abandono da sua atração pela África, 

mesmo já consciente da sua imprecisão, revela a força motora que isso significou para as 

construções identitárias das diásporas negras. 

O desvio apresentou-se necessário para retribuir o sentimento de “apátrida” com uma 

“garantia” de liberdade, como bem comenta Mbembe: “Mas para que essa experiência do 

 
37 Eu não podia me comunicar com elas. Para mim, a África não representava nem um desterro nem um parêntese 
na minha existência. Era o espaço dentro do qual eu me debatia há anos. 
38 Eu não era apenas uma órfã. Era uma apátrida, sem-teto, sem terra natal, sem pertencer a lugar nenhum. Ao 
mesmo tempo, porém, tinha a sensação de uma liberdade que não era de todo ruim: a de estar protegida de todos 
os julgamentos de agora em diante. 



32 
 

percurso e do êxodo tenha sentido, é preciso que ela passe pela África. É preciso que ela nos 

leve de volta à África, ou ao menos que ela faça um desvio pela África39” (2015, p. 208). 

Nas palavras de Condé, “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 du paternalisme des colonisateurs40” (2012, p. 45). Se, por um 

lado, ela testemunha com admiração o “nascimento” de uma fase, a de “descolonização” na 

África, que marcou o período do pós-guerra - “ano após ano, através de uma série de reformas 

e conflitos, os países africanos chegaram à independência política41” (1993a, p. 125) -, por 

outro, ela se entusiasma com a possibilidade de fazer parte efetiva daquele momento, de uma 

“nova África”, sendo, contudo, interrompida: “Sentia o doloroso sentimento de ser excluída”. 

As razões para o impedimento desse desejo levarão a escritora guadalupense a rompimentos 

ideológicos, a mudanças de perspectivas epistemológicas com relação a este primeiro momento 

eufórico de conhecimento, o encontro, que tanto lhe influenciou, com os movimentos da 

negritude, do panafricanismo, e de precursores deles: 

 
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 politique42. 
(CONDÉ, 2012, p. 159, grifo da autora) 

 
 Condé relembra as leituras que integram o que ela chama de sua “tomada de 

consciência” (1993b), e que reverberam nas suas obras ficcionais, uma vez que “embaralhar 

dados biográficos e ficção é um procedimento recorrente na obra de Maryse Condé” (RIBEIRO, 

2017, p. 12). Acompanhamos a sua descoberta e seguimento por influência de parte das 

influências da negritude - “Plus tard, puisque les poètes de la Négritude s’étaient passionnés 

pour la littérature africaine-américaine, j’en fis de même.43” (CONDÉ, 2012, p. 170) -, 

mostrando como “a criação poética adquire um caráter político” (DOMINGUES, 2005, p. 7). 

 
39 Mais pour que cette expérience du parcours et de l’exode ait un sens, il faut qu’elle fasse une part essentielle à 
l’Afrique. Il faut qu’elle nous ramène à l’Afrique, ou du moins qu’elle fasse un détour par l’Afrique. 
40 Na Costa do Marfim, sentia que uma nova África se esforçava para nascer. Uma África que só confiaria em suas 
próprias forças. Que se desvencilharia da arrogância ou do paternalismo dos colonizadores. 
41 Year after year, through a series of reforms and conflicts, the African countries arrived at political independence. 
42 Bem antes, meus queridos poetas da Negritude, o senegalês Lamine Senghor tinha entoado o grande grito negro. 
Aprendi os nomes dos precursores do movimento do Pan-africanismo, principalmente o do jamaicano George 
Padmore, que havia influenciado Kwame Nkrumah. Assim como minha heroína Verônica, em Heremakhonon, eu 
mergulhava nos escritos deste último, especialmente em Consciencism (1964), peça central da sua teoria política. 
43 Posteriormente, já que os poetas da Negritude estavam apaixonados pela literatura afroamericana, fiz o mesmo.  
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1.4.1 A agenda política 

 

Extrapolando a aplicação artística cultural, consequentemente, inúmeros poetas e 

escritores tornaram-se líderes políticos ou se envolveram na vida política revolucionária, a citar: 

Aimé Césaire, que foi deputado da Assembleia Nacional da Martinica e prefeito de Fort-de-

France; Frantz Fanon, que participou da luta pela independência da Argélia na Frente de 

Libertação Nacional; Léopold Senghor, que foi o primeiro presidente do Senegal. Os âmbitos 

da criação literária e do discurso político convergem a fim de forjar uma nova ordem, 

anticolonial e oposta à decadente arte, cultura e civilização europeia. Nesse sentido, “As 

autenticidades territorial e racial confundem-se, e a África se torna a terra da gente negra” 

(MBEMBE, 2001, p. 185). O bombardeio de informações adquiridas por essa convergência 

ocupará espaço na sua poética, e, não obstante, na própria prática de alinhamentos ideológicos 

e expressão deles. 

O posicionamento de Maryse Condé nas suas entrevistas à Françoise Pfaff (1993 e 

2016) e nas suas autobiografias Le coeur e La vie é “autoconsciente” no que se refere às 

erupções influentes da negritude de Aimé Césaire, e da crise identitária antilhana, refletidas, a 

mencionar, nas linhas narrativas do seu conjunto literário. Segundo Bonnie Thomas, o livro 

“oferece percepções sobre a sua crescente consciência da maneira pela qual forças históricas se 

imprimem sobre as vidas individuais44” (2013, p. 6). O marxismo foi uma das primeiras 

ideologias a oferecer respostas a Condé - “J’étais, je le répète, une marxiste, aux vues peut-être 

étroites45” (2012, p. 148) - no quesito da divisão capitalista de classe, que era compreendida da 

seguinte forma pelos seus pais, após o evento de uma perseguição por parte de um garoto atrás 

da escritora:  

 
Le monde se divisait en deux classes : la classe des enfants bien habillés, bien 
chaussés, qui s’en vont à l’école pour apprendre et devenir quelqu’un. L’autre 
classe, celle des scélérats et des envieux qui ne cherchent qu’à leur nuire. La 
première classe ne doit donc jamais traîner en marchant et à tout instant se 
garder46 (CONDÉ, 2013, p. 30-31). 

 
 

44 offers insights into her growing awareness of the way in which historical forces imprint themselves upon 
individual lives. 
45 Repito que, com visões talvez limitadas, eu era uma marxista. 
46 O mundo se dividia em duas classes: a das crianças bem-vestidas e bem-calçadas que iam à escola para se 
tornarem alguém, e a outra, a dos vilões e invejosos que buscavam apenas prejudicá-las. A primeira classe nunca 
deve dar um passo em falso e deve se manter em estado de alerta o tempo todo. 
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O ódio do menino para Condé refletiria a inveja dos privilégios que a sua condição 

social lhe concedia inexoravelmente. Para Césaire (1978), essa superioridade foi “modelada” 

pela burguesia e sua insaciável necessidade de reivindicação dos seus “direitos”. Direitos, estes, 

que os excluem de deveres e afirmam-lhes posição de autoridade, que lhes foi garantida a partir 

do sistema da meritocracia, também aperfeiçoado por eles. Ao forjarem uma identidade 

espelhada na burguesia europeia, os pais, para Condé, distanciam-se de si mesmos: “Mes 

parents n’étaient jamais naturels. On aurait dit qu’ils s’efforçaient constamment de maîtriser, 

de contrôler quelque chose tapi à l’intérieur d’eux-mêmes47” (2013, p. 128-9). 

No fragmento a seguir, vemos mais um momento de “politização” de Condé na África, 

desta vez na Guiné, em concordância com a pauta vigente, na qual Césaire abrange a sua 

consideração, nas palavras da escritora, de l’Ancêtre-Fondateur: “eu penso que somos todos 

filhos de Césaire. Eu o considero como o Ancestral-Fundador48” (1993b, p. 61).  

 
Cependant je ne sais pourquoi, ces paroles sonnaient le creux. 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 1966 pour m’émouvoir vraiment de ce drame et en comprendre la 
portée. Je n’étais pas encore suffisamment « politisée » sans doute49. (2012, p. 
75, grifo da autora) 

 
Ainda que não seja citado nas conversações, a figura de Aimé Césaire continua presente, 

como um mestre, exercendo através das suas obras um papel, além de estético e revolucionário, 

de pai mentor. Após o seu poema Cahier d’un retour au pays natal, é como se um novo 

momento fosse estabelecido na literatura pós-colonial e anticolonial, particularmente antilhana. 

Segundo Condé (1993a, p. 126), acompanhado de Gouverneurs de la rosée, de Jacques 

Roumain, “esses dois trabalhos teriam o mesmo efeito: obliterar por anos em diante qualquer 

produção literária anterior a eles. (...) De acordo com um crítico guadalupense, todo romance 

caribenho nada mais é do que a reescrita de ‘Senhores do orvalho’ e Diário de um retorno ao 

país natal50”. 

 
47 Meus pais nunca eram naturais. Diríamos que eles estavam, constantemente, tentando dominar, controlar algo 
escondido no interior de si mesmos. 
48 Je pense que nous sommes tous des enfants de Césaire. Je le considère comme l’Ancêtre-Fondateur. 
49 No entanto, não sei por que, estas palavras soavam vazias. Queria saber onde estava a revolução guineense de 
que ele falava. Tive que esperar pelo intermédio da literatura, a publicação de Une Saison au Congo, de Aimé 
Césaire, em 1965, para me comover de verdade com aquele drama e entender o seu alcance. Sem dúvida, eu ainda 
não era ‘politizada’ o suficiente. 
50 These two works were to have the same effect: obliterate for years to come any literary production prior to 
themselves. (…) According to a Guadeloupean critic, every West Indian novel is nothing but the rewriting of 
Masters of the Dew and Return to my Native Land. 
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Não é por acaso, então, que a partir da interação na vida política dos países africanos, a 

escritora tenha se sentido inclinada a retomar essas obras consideradas “fundadoras” de uma 

ordem para ressignificar exposições e interações de outra época, mesmo sabendo, naquele 

momento, que houve precursores a esses movimentos. 

Além disso, o fato da compreensão de Condé das falas e da situação política sob a 

liderança de Sékou Touré precisar ser ancorada e mediada pela literatura nos aponta tanto para 

uma causa quanto uma consequência. A primeira delas está na questão de quem estava 

desenvolvendo aqueles novos olhares em prol da descolonização dos países africanos e de uma 

tomada universal de consciência negra. Foram discussões que surgiram em círculos de 

leitores/as e intelectuais, compostos especialmente por jovens estudantes que prosseguiram seus 

estudos na Europa e puderam entrar em contato com as vanguardas europeias, que 

apresentavam o culto à arte africana e os estudos etnográficos, que trouxeram uma outra visão 

sobre o passado africano, diferente daquela pregada pelos colonizadores. Segundo Petrônio 

Domingues, 

 
Quando ganhou força na França, a negritude era a ideologia de uma elite negra 
letrada, na medida em que congregava os estudantes oriundos de famílias 
“remediadas” dos países colonizados (Antilhas e África). O discurso de volta 
às origens, alardeado pela ideologia da negritude não atingia as massas 
africanas, as quais permaneciam em sua maioria analfabetas e preservando os 
valores da cultura tradicional. Por isso, o discurso da negritude na África, a 
princípio, apenas sensibilizava a elite colonial negra, que vivia material e 
espiritualmente nos moldes do colonizador (2005, p. 8). 

 
Assim, além da língua e do conhecimento da história local, a natureza dos discursos 

exigia, de certa forma, leituras. Leituras dos “grandes poetas da negritude”, do movimento 

panafricanista, para compreender as palavras da revolução e a revolução por si própria, que, 

teoricamente, não precisaria de intermédio literário para ser lida e vivida. A “politização” que 

Condé menciona dependia, então, dos estudos, de situar-se no panorama intelectual que 

englobava África-Europa-Américas naquele momento. 

 

 

1.4.2 O corpo negro 

 

Existiria algo interior que a ideologia burguesa buscava controlar e performar tal ritual 

ajudaria a camuflar a sua “cor” denunciante. Fanon analisa esse comportamento da seguinte 

forma, “O negro quer ser branco. O branco incita-se a assumir a condição de ser humano” 
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(2008, p. 27). Ser branco igualava-se a ser humano, garantia-lhe uma voz universal. A 

percepção de quais costumes e tradições deveriam ser afastados parte da distorção que o 

pensamento europeu faz do sujeito negro com o intuito de manter sua soberania dentro do 

sistema econômico imposto. Assumir um controle de valores em benefício de regulamentar a 

sua própria imagem induz essa pequena burguesia negra a replicar a ignorância de certas 

tradições culturais e crer na ideologia que é transmitida para ela e que se vale como racional e 

intelectual. 

Nas palavras de Diop, 

 
A ignorância da antiga história dos Pretos, diferenças de costumes e hábitos, 
preconceitos étnicos entre duas raças que acreditavam estar frente a frente, 
pela primeira vez, combinados com a necessidade econômica de explorar - 
tantos fatores predispôs a mente do Europeu para distorcer a personalidade 
moral do Preto e suas aptidões intelectuais (1974, p. 61). 

 
 A divisão de práticas vinha acompanhada de uma atribuição dicotômica de valores 

positivos (bons) e negativos (ruins). Tudo isso era visto como algo inato, inerente ao ser, e não 

uma construção de narrativas na qual a dominante só poderia existir conquanto a dominada 

inferiorizada. Pretendendo encaixar-se nesse modelo, a criação que Condé recebe em casa se 

afasta do polo negativo da relação dicotômica. 

Na ocasião em Paris, a escritora observa com ressentimento o seu amante Jacques dançar 

em um restaurante e relata: 

 
Moi, je n’avais jamais su danser. J’avais été élevée par mes parents dans la 
raillerie et le mépris de ces attributs que l’Occident confère aux Noirs : sens 
du rythme, sensualité exacerbée. Je comprenais soudain que Jacques 
manifestait vis-à-vis de son corps une liberté dont j’avais été cruellement 
privée51 (2012, p. 64). 

 
A atribuição de estereótipos ao sujeito negro segue de acordo com a tese de que há uma 

relação inata com a terra e com tudo o que pertence ao seu campo semântico, como o primitivo, 

o instintivo, o emocional. Nesse sentido, a sensualidade seria um dote que somente amparado 

pela repressão ele não se manifestaria no corpo negro. Condé destaca a introjeção do desprezo 

por esses atributos de modo que se coloca em sentido oposto a ele. Manifestá-los significa 

liberdade em contraposição ao mascaramento deles. Ela se sente privada da capacidade de 

liberação do corpo, expressa pela sensualidade da dança. 

 
51 Eu nunca soube dançar. Fui criada pelos meus pais com o escárnio e o desprezo pelas características que o 
Ocidente dá aos negros: senso de ritmo, sensualidade exacerbada. De repente, entendi que Jacques mostrava uma 
liberdade em relação ao seu corpo da qual eu tinha sido cruelmente privada. 
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Nas palavras de estereótipo do Conde de Gobineau, “para o Negro, a dança, junto com 

a música, é o objeto da paixão mais irresistível. Isto porque sensualidade significa quase tudo, 

senão tudo, na dança” (GOBINEAU, 1853 apud DIOP, 1974, p. 65). A visão ocidental, 

contudo, caracteriza com valor negativo essa outra “metade” que compõe o ser. Ela está para o 

irracional assim como a virtude e retidão branca estão para o racional. Segundo Diop, “ele reduz 

a arte a uma manifestação inferior da natureza humana: em particular, o senso de ritmo está 

relacionado com as aptidões emocionais do preto” (1974, p. 62). 

No lugar de refutar a invenção e associação dicotômica, alguns pensadores buscaram 

responder nessa mesma tese, invertendo a valoração negativa para positiva – “minha negritude 

não é uma mancha de água morta sobre o olho morto da terra” (CÉSAIRE, 2012, p. 65). Num 

pensamento ainda mais essencialista da negritude, assumindo que o sujeito negro nasce dotado 

e símbolo da emoção (exacerbada) e da ligação com a terra, Senghor aduz que “a emoção é 

negra como a razão é grega” (DOMINGUES, 2005, p. 6). Tornando-se um privilégio, o cenário 

muda. Concordar em ser detentor de uma habilidade inerente que está mais próxima da vida e 

do amor seria uma tentativa de antítese à razão branca, antes desejada, e agora afastada das 

qualidades maiores. É notável que, mesmo não aderindo a esse pensamento denunciado por 

reforçar estereótipos, Condé ressente o menosprezo dos seus pais por todos os “atributos” 

conferidos ao negro, já que, com tantos anulamentos, o seu corpo não se conhece com a ausência 

deles, ele não conhece a liberdade de não ser privado de escolhas, o que leva a escritora a uma 

procura na África pelas opções e versões que não lhe foram contadas. 

Nesse mesmo sentido, Césaire teme principalmente que a história seja monopolizada 

por uma única visão – a história branca baseada no olhar que o Ocidente dita aos outros – e 

enxertada de racismo, não fazendo jus às contribuições e aos conhecimentos dos povos 

indígenas, nativos e africanos – antes e depois das colonizações. 

Se, historicamente, atribui-se a razão e a ciência ao topo de uma hierarquia criada, ao 

outro lado resta somente a irracionalidade: “Que o Ocidente inventou a ciência” (CÉSAIRE, 

1978, p. 58). Nada que diga ou que construa será legitimado. Vive-se na marginalidade, em 

oposição a voz da sabedoria, do pensamento humano universal, e estar nessa oposição é o 

mesmo que ser sentenciado à animalidade, à invisibilidade, ao atraso, ao apagamento. Para ser 

escutado/a, faz-se necessário um duplo esforço, ou a afirmação de um espaço próprio, que 

dispense o olhar aprovador do outro. 

Perpassar a sensualidade, no sentido de liberação e espontaneidade, pelo corpo para 

alcançar a liberdade almejada é significativo no quesito da produção de um corpo negro que 
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seja maleável e submisso, que agregue o símbolo do sofrimento. Ainda que seja um estereótipo, 

essa “sensualidade” soa como um alento para Condé, já que lhe afasta “responsivamente” do 

aprisionamento. Mbembe comenta que 

 
Produzir o negro é produzir um vínculo social de sujeição e um corpo de 
extração. Ou seja, um corpo inteiramente exposto à vontade de um senhor, e 
do qual ele se esforça para obter o máximo de rentabilidade possível. Objeto 
maleável, o negro é também o nome de uma injúria, o símbolo do homem em 
briga com o chicote e o sofrimento, em um campo de luta opondo os grupos e 
frações socio-racialmente segmentadas52. (2015, p. 33) 

 
Mesmo imersa na influência marxista e dos poetas da negritude que lhe afastava do 

passado nas Antilhas - “Cependant au fur et à mesure, les réalités africaines avaient occupé 

dans ma vie une place de plus en plus grande. Je ne voulais plus songer aux Antilles qui 

évoquaient des souvenirs trop douloureux.53” (CONDÉ, 2012, p. 32) - e amparada na tentativa 

de compreender a “nouvelle Afrique”, na ocasião o país de Gana, governado naquele momento 

por Kwame Nkrumah, ela se permite ir além do autodidatismo de leitora do assunto a partir do 

momento em que não hesita em posicionar sua opinião sobre a bibliografia exemplar da teoria 

política de Nkrumah, Consciencism (1964): “Je dois avouer que celle-ci ne m’impressionna 

guère. À mon avis, Kwame Nkrumah ne pouvait être tenu ni pour un fin philosophe ni pour un 

profond politologue. Tout au plus me parut-il un astucieux jongleur de formules choc.54” 

(CONDÉ, 2012, p. 159). 

Sobre essa obra, Mudimbe diz que “Nkrumah incorporou fidelidade ao marxismo na 

causa da decolonização e da luta contra o imperialismo55” (1988, p. 104). A aliança declarada 

ao marxismo surge como uma escolha compreensível para se opor ao imperialismo, como 

Césaire diz, por exemplo, que não consegue conceber o movimento da negritude (e, 

consequentemente, outros movimentos negristas) não anticapitalista. Para se livrar do subjugo 

colonial, o marxismo, que crescia como ameaça ao sistema capitalista, foi adotado por vários 

discursos políticos de descolonização. Mas Condé atravessa essas leituras interpretando 

 
52 Produire le Nègre, c’est produire un lien social de sujétion et un corps d’extraction, c’est-à-dire un corps 
entièrement exposé à la volonté d’un maître, et duquel l’on s’efforce d’obtenir le maximum de rentabilité. Objet 
corvéable, le Nègre est aussi le nom d’une injure, le symbole de l’homme aux prises avec le fouet et la souffrance, 
dans un champ de luttes opposant des groupes et fractions socio-racialement segmentés. 
53 No entanto, as realidades africanas ocuparam, paulatinamente, um espaço cada vez maior na minha vida. Eu não 
queria mais sonhar com as Antilhas, que evocavam lembranças dolorosas demais. 
54 Devo confessar que essa obra não me impressionou. Na minha opinião, Kwame Nkrumah não poderia ser 
considerado um bom filósofo nem um cientista político profundo. No máximo me pareceu um malabarista 
inteligente com frases chocantes. 
55 Nkrumah incorporated fidelity to Marxism into the cause of decolonization and the struggle against imperialism. 
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algumas falas nas dimensões filosóficas e intelectuais e percebe o jogo político que envolve 

muitas delas: “astucieux jongleur de formules choc”. 

A consciência de que também participou do caminho do colonizado, assim como 

Césaire, irrompe, todavia, um nomadismo, além daquele geográfico já previsto por esse 

percurso, de percepções, que rompe com a adequação e integração compulsória do indivíduo 

na comunidade africana em questão, evitando, assim, a repetição do que lhe acontecia no núcleo 

familiar em Guadalupe, a negação de qualquer cultura não francesa e burguesa em vista da 

elevação do seu sujeito. 

 

  

1.4.3 Pertencimento 

 

A relação da escritora com o continente africano se inicia muito antes dela chegar até 

ele. Ela será teoricamente aprofundada a partir do seu círculo de amizade e debates em Paris e 

das demandas que os estudos na métropole lhe farão. Alguns fatores impulsionam e fortalecem 

esse laço ancestral que é ressignificado por ela. 

Temos a presença do racismo, que, anteriormente, não se manifestava para ela com a 

mesma veemência sentida no território predominado pelo colonizador. A discriminação e a 

redução de Condé à figura estereotipada da “negra” será um choque ao mesmo tempo que uma 

revelação, não instantânea, para ela de que a raça negra, ainda mais atribuída a tudo que é dado 

como “ruim”, é um produto, uma invenção do mundo branco. E isso pode ser estampado, por 

exemplo, na medida em que a sua cor e fisionomia provocam espanto, curiosidade, e aversão 

nas pessoas ao redor, algo que, na Guadalupe, onde a maioria da população é negra, era menos 

provável de acontecer. 

Um desses primeiros episódios é constatado pela escritora, em Le coeur à rire et à 

pleurer, já adulta, descrevendo o evento de quando era criança em uma das férias com a sua 

família em Paris: 

 
un enchevêtrement de métro et d’autobus où les gens commentaient sans se 
gêner sur ma personne : — Elle est mignonne, la petite négresse ! Ce n’était 
pas le mot « négresse » qui me brûlait. En ce temps-là, il était usuel. C’était le 
ton. Surprise. J’étais une surprise. L’exception d’une race que les Blancs 
s’obstinaient à croire repoussante et barbare.56 (CONDÉ, 2013, p. 112). 

 
56 um emaranhado de metrô e ônibus onde as pessoas comentavam sem se perturbar com a minha presença: - Ela 
é uma gracinha, a negrinha! Não era a palavra ‘negra’ que me irritava. Naquele tempo, era bem comum. O 
problema era o tom. A surpresa. Eu era uma surpresa. A exceção de uma raça que os brancos insistiam em acreditar 
ser repulsiva e bárbara. 
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A vivência com essa repulsa é descrita na literatura por uma série de escritores/as 

africanos/as e das diásporas negras, bem como estudada por eles/as, que trazem especialmente 

o momento em que se deu uma tomada de consciência de que aquele preconceito era destituído 

de sentido. A busca por compreender o “porquê” e as consequências da supremacia branca, 

impulsionaram trabalhos como os de Frantz Fanon e, mais recentemente, de Grada Kilomba. A 

tentativa de “reverter” os males causados ao mesmo tempo que enaltecer, opondo-se à lógica 

instaurada pelo ocidente branco, inspira, também, movimentos anticolonialistas como a 

negritude: “a negritude seria uma reação do negro à supremacia branca, cuja proeza era apontar 

para uma progressão dialética nas relações raciais” (DOMINGUES, 2005, p. 9). Lilian Pestre 

destaca que: “enquanto Os Lusíadas cantam a aventura dos colonizadores buscando impor às 

‘terras viciosas’ a marca da Cruz e do Ocidente, o poema de Césaire é o canto dos colonizados 

e desenraizados sonhando em restabelecer o cordão umbilical com a Mãe África” (2012, p. 96). 

A provocação que nós vimos acima, compartilhada por Condé, também vemos abaixo: 

uma experiência semelhante de primeiro contato com essa realidade, que é relatada pela 

escritora Audre Lorde. Ela, aos três anos de idade, acompanhada pela sua mãe no metrô de 

Nova York, sente o olhar obcecado de uma mulher sentada ao seu lado: 

 
Ela contorce a boca enquanto me encara, depois baixa os olhos, levando junto 
o meu olhar (...) Ela puxa o casaco para si com um solavanco. Eu observo. 
Não entendo o que ela vê de tão horrível entre nós no assento - talvez uma 
barata. Mas me transmitiu seu horror. Pelo jeito como olha, deve ser algo 
muito ruim. (...) De repente, percebo que não há nada rastejando entre nós; é 
em mim que ela não quer que o casaco encoste. (LORDE, 2019, p. 186) 

 
Dessa vez, o olhar não é de surpresa pelo exótico, mas de asco acompanhado pelo medo. 

Embora o primeiro sirva condescendência no tom, ele mostra a arrogância da crença numa 

superioridade racial, que é representada pelo horror, quando Lorde se transforma em uma 

“barata” aos olhos da mulher branca. Ambas as reações compõem e se complementam na 

perspectiva do europeu branco para a pessoa negra recém-chegada. O julgamento acontece a 

partir de valores superficiais, havendo uma nivelação pela cor. O dominador toma para si a 

partícula do “bem” e deposita sobre o “outro”, o diferente, a partícula negativa. Isso abre dois 

polos distintos, um representado pela “clareza”, a “branquitude”, e, do outro lado, fruto dessa 

exploração, há o “bárbaro”, que “justificadamente” foi colonizado. 

Em termos psicanalíticos, com abordagem nos estudos fanonianos, Grada Kilomba nos 

diz que “isso permite que os sentimentos positivos em relação a si mesma/o permaneçam 

intactos – branquitude como a parte ‘boa’ do ego – enquanto as manifestações da parte ‘má’ 
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são projetadas para o exterior e vistas como objetos externos e ‘ruins’” (2019, p. 25). O “outro” 

é destituído do direito de fala uma vez que representa a “outroridade” do sujeito branco, e se 

torna apenas o “animal”, a “surpresa”. Mas, como essa projeção ocorre de forma unilateral, um 

impondo-se sobre o outro, e instaurando-se como uma verdade universal, o sujeito negro que 

recebe uma educação aos moldes da tradição europeia não se verá, a princípio, como excluído 

dessa comunidade, como sendo esse “outro” que personifica os “objetos ruins”. 

Segundo Cheikh Anta Diop, “esse clima de alienação finalmente afetou profundamente 

a personalidade do Negro, especialmente o Preto educado que teve a oportunidade de tornar-se 

consciente da opinião pública mundial sobre ele e seu povo” (1974, p. 62). A alienação será 

responsável por construir no negro um imaginário de desconhecimento dessa “opinião pública 

mundial” sob as bases da assimilação. As origens da mesma educação que fundamenta esse 

processo serão também aquelas que oferecerão ferramentas para o “contraponto”. Para 

desconstruir essa ilusão de pertencimento e igualdade, que, mais do que um delírio coletivo e 

espontâneo, é um projeto cuidadosamente pensado e sistematizado ao longo de anos - “Fanon 

se posait contre tout essentialisme et démontrait que les « Noirs » n’existaient en tant que tels 

que dans la perception des Européens57” (CONDÉ, 2012, p. 112) -, será necessário, antes, que 

o sujeito seja confrontado pelo discurso colonial que legitima a estrutura racista. 

A desinformação sobre o passado colonial de escravização e o lugar ocupado em uma 

pequena burguesia negra na cidade de Pointe-à-Pitre, que, naquele espaço, distancia seus 

integrantes da interação direta com a comunidade europeia, contribuem para a incompreensão 

histórica de um acontecimento na infância de Condé. Durante os passeios por uma praça local 

com os seus pais, a escritora criança conheceu uma garota branca e loira da mesma faixa etária. 

As duas logo iniciaram uma “amizade”, uma relação na qual Anne-Marie comandava e impunha 

suas ordens sádicas para Condé, que as seguia: “Je fus le cheval. Elle monta sur mon dos et elle 

me bourra les côtes de coups de pied. Je fus la bonne et elle me souffleta58”. Cansada dessas 

brincadeiras, a escritora indaga por que Anne-Marie lhe batia, ao que a menina responde: “-Je 

dois te donner des coups parce que tu es une négresse.59” (2013, p. 44). 

As brincadeiras exigiam a submissão de Condé aos caprichos de Anne-Marie, 

remetendo-nos ao retrato Babá brincando com criança em Petrópolis (1889) de Jorge Henrique 

Papf, no qual vemos uma babá negra montada por uma criança branca. Sobre essa imagem, 

 
57 Fanon se colocava contra todo o essencialismo e demonstrava que os ‘negros’ só existiam de tal forma na 
percepção dos europeus. 
58 Eu fui o cavalo. Ela montou nas minhas costas e chutou minhas costelas. Eu era a criada e ela me deu um tapa. 
59 Tenho que te bater, porque você é uma negra. 
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Aline Bocchi reflete “No silêncio desse corpo arquejado e aparentemente embrutecido pela 

aspereza da cena, o olhar estabelece uma abertura ao processo de significação, permitindo 

outros sentidos para a mulher negra” (2019, p. 143). Os castigos se repetiam com a total entrega 

de Condé, que não compreendeu por que ela “deveria apanhar” por ser negra. Não conseguiu 

pensar em motivo algum que justificasse aquela fala e não teve lembrança de tê-la escutado 

anteriormente, o que, apesar da sua pouca idade, seria mais frequente caso circulasse em outro 

ambiente, como aconteceu quando esteve em Paris. Parecia-lhe mesmo esquisito o tal 

posicionamento, então quis saber dos pais o que aquilo significava. 

Uma informação importante para esse cenário é que a sua amiga falava crioulo, 

enquanto Condé falava francês. Ainda que pertencesse a um círculo social com certo 

“privilégio” de status dentro da sua comunidade, o corpo negro, “carregado de memória e 

história” (BOCCHI, 2019), é a única informação que importa para que se construa sobre ele 

uma narrativa de abjeto, de inferior, de dominado, por isso é necessário, para Anne-Marie, 

representando aqui um discurso colonial, que se bata nele. 

Mas Condé não se convence com a justificativa inusitada e ela, em uma voz que se 

confunde também com a sua adulta e mais experiente, percebe que algo muito além da sua 

compreensão, naquele instante, jazia sob a afirmação da sua “amiga” branca: “Je sentais que la 

réponse fournirait la clé à l’édifice souvent mystérieux de mon monde60” (2013, p. 45). 

Certamente, o seu estranhamento diante do tratamento sádico dado a ela é ainda mais 

significativo quando observamos a estrutura social de Guadalupe na época do ocorrido e a 

estrutura familiar da escritora. Segundo ela, “En ce temps-là, en Guadeloupe, on ne se 

mélangeait pas. Les nègres marchaient avec les nègres. Les mulâtres avec les mulâtres. Les 

blancs-pays restaient dans leur sphère et le Bon Dieu était content dans son ciel61” (2013, p. 

56). 

Então havia, basicamente, os negros, que representavam a maioria da população, os 

mulatos, vistos como bastardos dos brancos (CONDÉ, 1993b), e os brancos nascidos no país, 

“inimigos” da “raça negra” (Condé “criança” estava a descobrir o porquê disso), e que também 

eram chamados de békés. Além desse distanciamento com base na “raça”, dentro da 

comunidade negra outras características inspiravam a formação de microgrupos sociais bastante 

fechados entre si. Se os vizinhos negros não fossem bem-sucedidos – denominados de ratés: 

 
60 Sentia que a resposta daria a chave do edifício do meu mundo, muitas vezes misterioso. 
61 Naquele tempo, em Guadalupe, a gente não se misturava. Negros andavam com negros. Mulatos com mulatos. 
Os blancs-pays ficavam na sua esfera e o bom Deus abençoava tudo do seu céu. 



43 
 

“Os outros negros que não tinham ‘vencido’ eram uns fracassados62” (CONDÉ, 1993b, p. 14) 

–, não eram bons o suficiente para os pais da autora, que se consideravam superiores. 

Partindo do seguinte pensamento de Fanon: “existe um sentimento de inferioridade 

entre os negros, principalmente entre os “evoluídos”, que eles tentam permanentemente 

eliminar.” (2008, p. 40), esse aparente preconceito de classe se mostra como reflexo de um 

complexo de inferioridade latente, que atinge especialmente a burguesia que conseguiu 

ascender socialmente: autodenominados de les Grands-Nègres. 

 
Apesar do contato com as massas camponesas e culturas tradicionais 
africanas, aquela pequena-burguesia negra aspirava ter um nível de vida 
equivalente ao dos brancos. Para tanto incorporavam os hábitos, roupas, 
língua e arquitetura do colonizador. As negras em alguns casos alisavam os 
cabelos e buscavam clarear a pele (DOMINGUES, 2005, p. 8). 

 
O/a alienado/a estaria sempre à espera de alcançar o valor universal branco – e com isso 

o estilo de vida que obrigatoriamente é aspirado por todos/as – preestabelecido através da 

negação do seu próprio arredor. A existência de interesse por parte da Europa na manutenção 

da sua dominação sobre os países colonizados era irrefutável. Dentre os mecanismos de 

dominação, encontra-se a francofonia, que é vista tanto por Condé quanto por Césaire (1978), 

como uma questão não apenas cultural, mas também política. Seguindo essa visão, entende-se 

que os países africanos que já conquistaram sua independência da França ainda se veem 

dependentes linguisticamente no que concerne à sua produção artística cultural. A França 

consegue reforçar a superioridade linguística, mantendo uma espécie de relação entre colônia e 

metrópole (CONDÉ, 1993b). 

No capítulo “La plus belle femme du monde”, em Le coeur à rire et à pleurer, Condé 

conta a sua mãe que o seu ideal de beleza é o de uma jovem branca que também frequentava a 

catedral Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Estarrecida, ela e sua família iniciam uma querela sobre o 

absurdo daquela admiração: “S’ensuivit un discours bien senti dont les thèmes préfiguraient 

ceux de Black is beautiful63” (2013, p. 89). O lema “black is beautiful” ressoa a valorização da 

cor da pele defendida pela negritude, olhando a questão sob a perspectiva de uma oposição, 

dois compartimentos, tese e antítese. 

Ainda que houvesse uma busca para se aproximar desse ideal, como dito por 

Domingues, expressar orgulho de ser negro/a se tornaria indispensável para assegurar uma não 

inferioridade. Esse lugar seria garantido pela autoafirmação - “J’avais compris que sa beauté 

 
62 Les autres nègres qui n’avaient pas « réussi », c’étaient des ratés. 
63 Seguiu-se um discurso bem construído cujos assuntos prenunciavam os de Black is beautiful. 
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m’était interdite.64” (CONDÉ, 2013, p. 90) - e, ao mesmo tempo, pelo afastamento dos atributos 

negativos mencionados anteriormente por Condé e Mbembe. 

Paradoxalmente, a superioridade dos pais de Condé partia da “evolução” do sujeito 

negro “bárbaro”, sob a prerrogativa de que, de fato, ele existia: uma imagem vergonhosa que 

manchava a reputação do negro, impedia-o de evoluir, motivava o sentimento de inferioridade 

e lhes impunha a necessidade de se autoafirmarem. Parte da culpa por sua humilhação vinha 

dos próprios “bárbaros” por falarem o crioulo, praticarem o vodu e tradições culturais, como os 

griots e as festividades de carnaval. Desconhecendo o passado histórico e não participando das 

manifestações populares, ocupando-se, em vez disso, de aprender o francês e sua história 

eurocêntrica, garantiria, pensava-se, à pequena burguesia dos Grands nègres o reconhecimento 

e o respeito. 

Ao comentar sobre a relação que os seus pais mantinham com a França, mais 

precisamente Paris, Condé remarca o posicionamento mencionado, “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.65” (2013, p. 5). 

A escritora contrasta as duas facetas da França. Diante da perspectiva do outro, ela é a 

sede do “poder colonial”, enquanto na narrativa do colonizador ela é a “pátria-mãe” e Paris, a 

imagem positiva e comercializada da “cidade luz”. A crença na benevolência e na figura 

materna antecipa que o outro também pode concordar com a “história única” – “É impossível 

falar sobre a história única sem falar sobre poder” (ADICHIE, 2009, grifo nosso) – na medida 

em que ele se assimila a ela; exatamente o ponto de divergência que se cria entre Condé e os 

seus pais observada pela obviedade com a qual a França é apontada como o campo do 

colonialismo e, por isso, está longe de ser a responsável por garantir o brilho à existência deles. 

O encontro entre Condé e Anne-Marie, visto anteriormente, desenterra um “segredo” 

que a família da primeira evitava a sua menção. Após insistir por uma resposta para os seus 

pais, o máximo que obtém são uma repreensão, “você é inteligente demais para perguntar tais 

coisas”, e uma pergunta retórica, se ela já viu alguém batendo na mãe e no pai por serem negros. 

Não satisfeita com a vagueza da réplica, ela conclui que: 

 
Je devinais qu’un secret était caché au fond de mon passé, secret douloureux, 
secret honteux dont il aurait été inconvenant et peut-être dangereux de forcer 
la connaissance. Il valait mieux l’enfouir au fin fond de ma mémoire comme 

 
64 Tinha entendido que a sua beleza era proibida para mim. 
65 para eles, a França não era, de forma alguma, a sede do poder colonial. Era realmente a pátria-mãe e Paris, a 
Cidade Luz que, sozinha, dava brilho à sua existência 
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mon père et ma mère, comme tous les gens que nous fréquentions, semblaient 
l’avoir fait66 (2013, p. 46). 

 
 Restando quase ninguém que eles poderiam frequentar, a diversidade e troca de 

conhecimentos minguavam na casa de Condé. À princípio, como ela mesma sugere, a estratégia 

de ignorar o assunto adotada pelos pais pareceria valer a pena. Seria uma forma de proteção 

contra o que haveria além da sua bolha hermética. Diante da evidência de um perigo eminente, 

ela sente medo de evocar essa memória dolorosa. Esse tormento também atinge Audre Lorde, 

que, assim como Condé, receia perguntar à mãe o motivo do ódio que recebeu no metrô de 

Nova York e obter uma revelação devastadora - “Aconteceu algo que eu não entendo, mas de 

que nunca vou me esquecer. Os olhos dela. As narinas dilatadas. O ódio” (2019, p. 186).  

Mas a obstinação por esse mistério não cessará e, ao longo do tempo, ela aliou-se à 

crescente repulsa pela visão burguesa com a qual os seus pais concebiam o mundo. Qualquer 

relação com a ancestralidade africana renegada (por vergonha) ou desconhecida (por alienação) 

era um sinal de efeito do capitalismo, era aquilo que ele buscava a fim de assimilar o colonizado 

e inseri-lo no seu mercado de consumo e na força de produção (por exploração). 

Segundo Aimé Césaire, esses são, então, os dois maiores problemas que a civilização 

europeia e o seu regime burguês foram incapazes de solucionar: os do proletariado e da herança 

colonial (1978). Ainda após a sua fase “marxista”, mais radical, Condé (1993b) diz compartilhar 

da tese de Éric Williams, na qual ele vê a exploração da mão de obra como elemento que ocupou 

papel fundamental no desenvolvimento do capitalismo industrial. 

A partir de todos esses discursos que o episódio com Anne-Marie nos permite dialogar, 

o capítulo no qual ele se insere é intitulado, então, não por acaso, de “Aula de história” (Leçon 

d’histoire). Foi o retorno a um passado que havia se mantido desconhecido devido a, dentre 

outros fatores, mentalidade discutida por Fanon: “Mas é que o antilhano não se considera negro; 

ele se considera antilhano” (2008, p. 132). 

Por essa perspectiva, haveria um rompimento com a descendência entre o negro 

escravizado e traficado da África e os seus descendentes nas diásporas negras das Antilhas 

“francesas”. Essa linha havia sido cortada pelos antilhanos, que, uma vez “livres” e “adotados” 

pela “pátria-mãe” europeia, tomavam preferência por carregar a marca da “filosofia cartesiana” 

e da “retórica francesa” em detrimento da relação com o sujeito escravizado e destituído de voz 

e lugar. Em uma inversão na classificação de países (natal, como em “Diário de um retorno ao 

 
66 Eu sentia que havia um segredo escondido no fundo do meu passado. Segredo doloroso, vergonhoso, que seria 
impróprio e, talvez, perigoso tentar conhecer. Era melhor enterrá-lo nas profundezas da minha memória, como 
meu pai, minha mãe e todas as pessoas com quem convivíamos pareciam ter feito. 
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país natal” - de adoção), Condé adjetiva as viagens da família à França: “première escale sur le 

chemin du retour au pays d’adoption67” (2013, p. 6). 

Relembrando sobre a forma submissa e passiva com a qual reagiu ao sadismo de Anne-

Marie, Condé recorre literariamente à repetição sobrenatural, “reencarnação”, das relações 

“patroa-escrava”, que vemos retratadas na obra de Jorge Henrique Papf (séc. 19-20), para 

explicar a sua reação.  

 
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. Sinon comment expliquer ma 
docilité à moi si rebelle?68 (2013, p. 47). 

 
 Não somente em Le coeur e La vie, como em entrevistas, a escritora reitera sua atitude 

rebelde e por vezes vista como arrogante, da qual sente orgulho: “Eu tinha fama de ser uma 

criança de que ninguém gostava muito69” (CONDÉ, 1993b, p. 10). A incoerência do seu 

comportamento “dócil”, em um contexto pós-colonial onde Condé nunca havia antes 

vivenciado tamanha violência racial, é o que destaca a “revivência” dos medos não aniquilados, 

embora se acreditasse que a insistência no silêncio seria protetora e destruidora dos “ódios” 

antigos. Ela sente que a história, por mais silenciada que houvesse sido para ela, vivia para além 

de um conhecimento direto e presente. Os “papéis” coloniais ainda existiam, apenas em outros 

cenários. A presença deles se enraizou na terra, diz Condé, e alegoricamente (de maneira 

sobrenatural) se impregnam no seu corpo “rebelde”. 

Sobre a docilização dos corpos, Emmanuel Fanta (2015, p. 91) comenta sobre as 

percepções dos estudos pós-coloniais a partir dos conceitos de Foucault, Derrida e Lacan, que 

somam à discussão outras maneiras de resistência além de grandes rebeliões, maneiras que 

minam a fragilidade do sistema colonial, como microrresistências cotidianas. 

 
estudiosos pós-coloniais também enfatizam o fato de que apesar da posição 
‘subalterna’, o colonizado mantém agência na relação de poder com o 
colonizador e pode, na verdade, romper e resistir ao seu poder jogando com a 
fragilidade da dominação colonial. Ademais, a resistência é vista como sendo 
‘mais sutil, e parte da recuperação de posições do sujeito subalterno’, então 
estudos pós-coloniais ‘têm geralmente focado mais nas “histórias de baixo” e 

 
67 primeira escala no caminho de volta ao país adotivo 
68  Hoje, pergunto-me se esse encontro não foi sobrenatural. Como tantos velhos ódios e tantos medos nunca 
superados permanecem enterrados em nosso país, eu me pergunto se Anne-Marie e eu não fomos, no espaço das 
nossas ditas brincadeiras, as reencarnações em miniatura de uma senhora e sua escrava sofredora. Senão, como 
explicar minha docilidade, sendo eu tão rebelde? 
69 J’avais cette reputation d’être une enfant que personne n’appréciait tellement. 
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em formas de resistência do cotidiano do que em revoluções, disputas armadas 
ou oposições políticas de larga escala.’70. 

 
Através da fala de Condé notamos a sua inquietação, “um encontro sobrenatural”, com 

uma possível iminência da docilização dos corpos que relegou um estigma ao devir e porvir do 

sujeito negro, marcado por essa herança colonial. Ela reflete sobre a reprodução de uma relação 

de poder, mas ainda sem evocar as resistências cotidianas, que são pressupostos – haver 

resistência – para que as relações de poder existam, fazendo, dessa maneira, com que não sejam 

relações simplesmente verticais. 

Porém, manter a visão de uma curvatura histórica do corpo negro é conveniente para a 

narrativa colonial. Aimé Césaire também se inquieta com esse “único” passado associado às 

diásporas negras, senão o passado africano construído sobre os relatos coloniais de subjugação 

e demonização das suas civilizações e culturas. Fazer um recorte dos momentos gloriosos da 

África que aconteceram antes das sucessivas chegadas dos europeus contribuiu para 

desvencilhar a “única” memória delegada às diásporas negras e que seria de interesse do 

colonizador perpetuar, com a intenção de mirar a autoestima do negro. 

Ao perceber que as relações de poder também se imprimem nos bens imateriais, como 

a cultura, modos de expressão e de metodologias da ciência, Césaire anseia lutar contra a 

dominação utilizando o movimento da negritude como resposta direta de resistência – “porque 

vos odiamos a vós e a vossa razão, reivindicamos a demência precoce a loucura flamejante o 

canibalismo tenaz” (CÉSAIRE, 2012, p. 35). Reflexo disto é a falta de liberdade, não 

necessariamente física, mas liberdade de ser, que o negro enfrenta, liberdade de decidir que se 

encontra cercada por uma ancestralidade longínqua e a introjeção de uma tradição “branca”, 

ambas confinadoras. Mudimbe comenta que: “na sua consciência e expressões eruditas, a busca 

por uma autenticidade africana levanta as questões mais fundamentais da identidade negra71” 

(1988, p. 166). 

 

*** 

 

 
70 postcolonial scholars also highlight the fact that despite its somewhat ‘subaltern’ position, the colonised 
maintains agency in the power relationship with the coloniser and can in fact disrupt and resist this power by 
playing on the fragility of colonial domination. Moreover, resistance is viewed as being ‘more subtle, and as part 
of the recovery of subaltern subject positions’, thus postcolonial investigations ‘have often focused on “histories 
from below” and everyday forms of resistance rather than revolutions, armed struggles or large-scale political 
opposition’. 
71 In its conscious and erudite expressions, the search for an African authenticity raises the most fundamental 
questions of black identity. 
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Na Guiné, Condé adquire o passaporte local e aquele momento significa mais do que 

um ato político e social, representa, como ela diz, uma reapropriação. Serve como uma 

legitimação da busca pelas “questões de identidade”: “Cette réappropriation matérielle de 

l’Afrique me prouvait qu’allant plus loin que le chef de file de la Négritude, mon maître à 

penser, je commençais de m’assumer. 72” (2012, p. 58). Condé se coloca como discípula de 

Césaire, e o processo de procura aponta para um propósito maior do que responder as perguntas 

fundamentais. É nesse itinerário que se encontra a África. A escritora se “assume” seguindo os 

passos do seu mestre que a leva a materialização da negritude. 

A reapropriação permeia a obtenção do passaporte de um país africano, uma espécie de 

“pertencimento” simbolizado e legitimado, apropriar-se de algo que um dia já foi seu por direito 

e roubado, enquanto a apropriação permeia a relação imbricada entre as vanguardas europeias 

e as culturas africanas, escamotear de quem lhe usurpou. Souleymane Diagne aduz que “o 

conceito de apropriação está aqui para ser entendido como a combinação intrincada da 

‘distância de’, e ‘intimidade com’, da linguagem que constitui a experiência poética conhecida 

como Negritude73” (2001, p. 21, grifo do autor). 

Mas para estabelecer e encontrar a identidade que tanto se busca é preciso assumir que 

a sua negritude e que as diásporas negras possuem uma história, não são uma raça que “nasceu 

ontem”, depois do homem branco. As civilizações africanas fizeram contribuições à história 

das civilizações. Césaire clama que seja reconhecido o fato de a herança delas não permanecer 

no passado, pois ainda tem valores a contribuir – no Diário, “o narrador não quer mais ignorar 

ou deixar para trás nada do que constitui a história dos seus” (PESTRE, 2012, p. 136). 

Foi a partir desse sentimento de solidariedade que surgiu a ideia de uma civilização 

negra espalhada pelo mundo, e unida por um ancestral em comum. A África é território onde o 

renascimento seria possível. O desvio que se parecia mais com um retorno intercambiado pela 

literatura de Césaire: “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. N’y 

flotterait pas le souvenir malfaisant de celui qui m’avait fait tant de mal74” (CONDÉ, 2012, p. 

31). Permitir-se a esperança, apreciar a espera, a reconstrução de uma nova Condé. O continente 

africano ajudaria a afastar até mesmo a lembrança da sua desilusão amorosa, “celui qui m’avait 

 
72  Essa reapropriação material da África me provava que eu estava dando um passo a mais que o primeiro da fila 
da Negritude, meu mestre, eu começava a me assumir. 
73 In its conscious and erudite expressions, the search for an African authenticity raises the most fundamental 
questions of black identity. 
74  Acreditava que se eu chegasse no continente cantado pelo meu poeta favorito, poderia renascer. Voltar a ser 
virgem. Eu teria todas as esperanças novamente. A lembrança má de quem tinha me feito tanto mal não pairaria 
mais. 
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fait tant de mal”, que partiu após descobrir a gravidez da escritora, em Paris, contanto que ela 

proclamasse a voz do seu “poeta favorito” ao adentrar seu “novo” lar. 

Maryse Condé prossegue acompanhando o discurso da negritude na seguinte fala, “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 colonial75” (CONDÉ, 2012, p. 88). A 

“origem” a qual ela se refere é a África, que, apesar da maior distância temporal dessa “origem” 

para a herança colonial, permanecer com a forte ligação ao período de escravidão representava 

um limitação para a figura do negro. Havia a repulsa pela branquitude reinante que escravizou 

seus ancestrais, mas havia a noção de que a narrativa de “glórias” e grandes contribuições 

também não eram exclusivas da Europa. Nesse ponto, a história europeia era rebaixada e as 

suas mazelas expostas em comparação aos ensinamentos e aos exemplos de grandes 

civilizações africanas. 

Para desconstruir essa narrativa, vai fazer-se necessário construir outra diametralmente 

em oposição a ela e que subverta os valores ocidentais empregados aos estereótipos dos negros. 

Apresenta-se, então, um segundo fator que impulsiona o desejo de Condé de conhecer e retornar 

à África. Em reação ao racismo encontrado na França, a ideia de deslegitimar a tese colonial 

racista cresce e é fortalecida e ancorada pelo movimento da negritude. A escritora comenta o 

sonho que foi criado a partir da efervescência cultural e intelectual que acontecia na Europa da 

primeira metade do século XX, liderada por uma elite da juventude africana e das diásporas 

negras, que ia estudar na Europa, além de uma comunidade europeia comunista ou 

anticapitalista. 

 
O sonho de um mundo negro que não seria repartido em nações distintas pelas 
línguas coloniais e os vários sistemas coloniais de governo. Um mundo negro 
que falaria através de uma só voz, através da voz unívoca dos seus poetas e 
escritores. Um mundo negro que recuperaria sua dignidade e seu orgulho76 
(CONDÉ, 1993a, p. 125). 

 
O desejo de unificação em prol de um único motivo em comum serviu como um 

caminho para trazer justiça e reaver a voz usurpada: “Negritude, nesse sentido, tratou-se de uma 

reação à branquitude reinante da cultura ocidental” (DOMINGUES, 2005, p. 9). Através da 

 
75 Foi preciso eu descobrir Aimé Césaire e a Negritude para, pelo menos, conhecer minhas origens e ter um certo 
distanciamento da minha herança colonial. 
76 The dream of a black world which would not be broken up into distinct nations by the colonial languages, and 
the various colonial systems of governments. A black world which would speak through one voice, through the 
univocal voice of its poets and writers. A black world which would recover its dignity and pride. 
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união de vozes, a arte e a política se tornavam indissociáveis, como sublinha Condé: “As 

ambições poética e política eram uma e a mesma77” (1993a, p. 123). 

Assim que chega em Paris para dar continuidade aos seus estudos, a escritora conhece 

colegas de outras localidades do mundo e se depara com atributos bastante característicos das 

culturas de cada uma delas. Observa com lamento que apenas ela não carrega traço algum que 

“defina” o seu lugar de origem, sob o possível pretexto de que haveria identidades definidas, e 

um lugar independente: “Ah, être née dans un vrai pays, un pays indépendant et non dans un 

krazur de terre départementale ! 78” (2013, p. 155-6). 

Mas a lamentação não parte apenas dessa prerrogativa, e, sim, de outro lado, aquele que 

lhe anula e lhe invalida como indivíduo pleno, que lhe transforma em sombra. Ela começa a 

desejar o pertencimento a uma comunidade, que enxergava nas suas colegas, ao pensar que a 

sua privação de conhecer as tradições populares e falar o créole aproximava-a a “identidade” 

europeia. 

Nos estudos iniciais em Paris, Condé nota dois tipos de abordagem dos/as professores/as 

para com ela. A maioria tratava-a com condescendência, inferindo que ela, negra e advinda do 

departamento além-mar, tivesse deficiência em alguns pontos e, assim, necessitaria de mais 

ajuda para aprender e acompanhar o ritmo - “À l’évidence, j’incarnais la dégradation de 

l’Afrique transportée dans le Nouveau Monde.79” (2013, p. 144). 

Por outro lado, uma professora em particular parecia lhe perseguir e ter uma opinião 

bastante pessoal sobre ela, além de incentivar a rivalidade entre Condé e outra colega negra, 

vista como uma aluna brilhante. A autora faz analogia à estratégia: “Diviser pour régner, le 

programme colonial est connu.80” (2013, p. 146). Ao ser solicitada para apresentar um livro da 

Guadalupe, a escritora percebe que nada conhece da literatura local e recorre ao seu irmão mais 

velho, Sandrino. Decidem por La Rue Cases-nègres, do escritor martinicano Joseph Zobel 

(levando em consideração a proximidade entre Guadalupe e Martinica), livro baseado na sua 

infância. A história acompanha o cotidiano de José, um garoto órfão criado por sua avó m’man 

Tine, nos anos de 1930, percorrendo cenários como o da sua escola e das plantações de cana de 

açúcar. 

 
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 

 
77 Poetic and political ambition were one and the same. 
78  Ah, nascer em um país de verdade, em um país independente, e não em um pedacinho de terra de um 
departamento! 
79 Eu encarnava, claramente, a degradação da África transportada para o Novo Mundo. 
80 Dividir para conquistar, é o conhecido programa colonial. 
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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. Je savais bien sûr que les Blancs ne fréquentaient pas les Noirs. 
Cependant, j’attribuais cela, comme mes parents, à leur bêtise et à leur 
aveuglement insondables.81 (2013, p. 117). 

 
Condé é arrebatada pela realidade tão distante e ao mesmo tempo tão próxima à dela. O 

surrealismo se vê na imagem que antes era esperada como improvável, exótica e caricaturada. 

A escritora sonda a divisão e oposições raciais que não lhe deram trégua quando criança. Aos 

poucos descobria as incontáveis barreiras construídas pelo homem para separar, em termos 

absolutos, o novo do velho, o bárbaro do civilizado, o branco do não branco, a racionalidade da 

emoção, a escrita da oralidade, a intelectualidade “padrão” de outras formas de conhecimento. 

A visão exótica dessa obra não é de se surpreender. Ela se assemelha com a mesma visão 

europeia sobre o assunto, ou seja, um olhar de distância, de quem está fora e não pertence a esse 

meio. O exotismo e paternalismo com os quais a maioria dos/as professores/as tratavam Condé 

eram em resposta a percepção generalizante do negro do sistema de plantação, escravizado. O 

medo do desconhecido é proporcionado ao próprio desconhecido – o medo de si mesmo a partir 

do olhar do outro; é ele que delimita até onde é seguro ir. 

Porém, a sua identificação cultural com os brancos também lhe será negada e não 

passará de uma “ilusão”. Perceber isso não será difícil uma vez que será recebida, antes e acima 

de tudo, como negra. Sobre sua pele, as aflições da branquitude serão projetadas. Paris será o 

lugar onde Condé descobrirá a sua “alteridade” e a experiência de “ser negra” (CONDÉ, 2013). 

 
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.82 (2013, p. 119). 

 
Resta ao exotismo tomar o outro como referência e com isso tentar alcançar 

reconhecimento e aceitação diante do olhar de terceiros (MURARI, 1999). O movimento 

cultural próprio do colonizado perde tanta voz e tanto espaço que ele se torna fragmentado, no 

 
81 Para mim, toda esta história era perfeitamente exótica, surrealista. De uma vez só, caiu sobre meus ombros o 
peso da escravidão, do tráfico, da opressão colonial, da exploração do homem pelo homem, de preconceitos de cor 
sobre os que ninguém, exceto às vezes Sandrino, nunca falou comigo. Obviamente eu sabia que os Brancos não 
saíam com os Negros. No entanto, eu atribuía isso à sua estupidez e cegueira incomensuráveis, assim como meus 
pais. 
82  Eu tive medo de revelar o abismo que me separava de José. Aos olhos desse professor comunista e de toda a 
classe, as verdadeiras Antilhas eram as que eu tinha culpa de não conhecer. Comecei a me revoltar pensando que 
a identidade é como uma roupa que deve ser vestida, quer se queira, quer não. Eu terminei cedendo à pressão e 
vesti o trapo que me foi oferecido. 



52 
 

sentido de enfraquecido, e desaparece de um cenário desejável de interesse e aquisição. A 

supervalorização de uma cultura automaticamente determina a desvalorização da outra, porém 

essa “outra” é praticamente indefinida e/ou mal interpretada. Não importaria saber qual é, de 

onde vem e como ela participa da expressão social e artística de um ou vários povos. 

Compreender suas camadas não compete, embora há muito reivindicado, à agenda da 

historiografia literária. Devido ao apagamento sistemático, estritamente retornar às origens e 

traçar uma cronologia, ignorando outros processos paralelos de formação, são iniciativas que 

correm o risco de reproduzir o olhar nacionalista. Ou seja, substituir a valoração submissa do 

universal e adotar as mesmas práticas empregadas pela cultura superior estabelecida. 

Condé, através da sua narrativa, submete a identidade a uma revisão e se decepciona ao 

saber que não cabe apenas a ela decidir por uma, mas também há a imposição externa do que 

lhe combina. Ela se encontra entre dois mundos, sentindo-se inclinada a ceder à pressão e vestir 

aquilo que lhe é oferecido. Confrontada pela hipocrisia da burguesia da Europa, que logo será 

aliviada com a ajuda de Césaire - “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 

africaines83” (2012, p. 241) -, Condé se vê travestida da máscara branca, de uma ilusão. 

 
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 le 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.84 (2013, p. 120). 

 

Ainda que afastada daquela realidade, a escritora ressente o legado mísero da 

branquitude, tanto histórico quanto cultural. Falar sobre a branquitude exige lembrar que ela é 

também uma construção. Assim como a imposição de como esse sujeito negro deveria se 

comportar e se parecer é relacional, a branquitude surge nessa relação como dependente do 

outro. Ela apenas existe conquanto alimente o mito do ser inferior, da maldade associada a ele: 

 
83  Foi preciso, e nunca me cansarei de repetir isso, ter descoberto Aimé Césaire para ver o lado positivo dessas 
experiências e me encher de orgulho das minhas origens africanas. 
84 Hoje, tudo me leva a crer que o que mais tarde pomposamente chamei de ‘meu compromisso político’ nasceu 
daquele momento, da minha identificação forçada com o infeliz José. Ler Joseph Zobel, mais que ler discursos 
teóricos, me abriu os olhos. Aí entendi que o meio a que eu pertencia não tinha nada a oferecer e comecei a ter 
aversão a ele. Por isso, fiquei sem sabor e sem perfume, um decalque dos franceses com quem convivia. Eu era 
‘pele negra, máscara branca’ e era para mim que Frantz Fanon ia escrever. 
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“não é com o sujeito negro que estamos lidando, mas com as fantasias brancas sobre o que a 

negritude deveria ser” (KILOMBA, 2019, p. 26, grifo da autora). 

Recuperando a memória e a história em busca de algo anterior que lhes faça jus e lhes 

exorcize do trauma da escravidão, a negritude encontrará a África como a representante ideal 

para todos/as os/as negros/as injustiçados/as porque teria sido de lá que todos/as vieram. Então, 

não somente haverá uma preocupação em revitalizar a “moral” do negro através da união e da 

coletividade, mas em minar a já decadente cultura e sociedade europeia, responsável por essas 

fantasias. 

No meio disso, Condé também se “encontrará”, na sua escrita (embora reveja alguns 

posicionamentos como veremos nos próximos capítulos), e dirá que “Depuis que j’avais 

découvert Aimé Césaire et les poètes de la Négritude, je n’accordais que peu de crédit aux 

productions culturelles européennes85” (2012, p. 189). O impacto com o qual ela descreve 

revela a força motora que o movimento, especialmente quando contraposto às “produções 

culturais europeias”, operou sobre questões pós-coloniais. 

Ao final de Le coeur à rire et à pleurer e La vie sans fards, sentimos o todo como uma 

espécie de preparação, de rota navegada até o início do processo de escrita, acumulando 

vivências e mudanças de posicionamentos. Por quê, como e quando as ideias surgiram, conjunto 

que tomará tempo a ser percebido como tal era, o que significava e que será comparado, em um 

momento no jardim, com uma experiência mística, ainda sem forma de linguagem específica: 

“Cela demeura une expérience inexplicable et quasi mystique86” (2012, p. 212). 

A escritora compartilha da opinião de que a negritude deveria ser vista a partir de um 

ponto de vista histórico – o próprio Césaire (1978) reconhece que é conhecido como “profeta 

do regresso” por voltar o seu olhar ao passado pré-europeu, mas se justifica ao falar da 

importância de se conhecer a história para compreender o pensamento atual. Apesar da distância 

cronológica entre Condé e a sua ancestralidade, medir e monitorar a influência que tais invasões 

e “intercâmbios” culturais sucedeu é um trabalho frágil já que os objetos manuseados são 

relações humanas e o espaço é geopolítico e temporal. Ao longo das narrativas, ela se 

distanciará ideologicamente da África de Césaire, revendo e ressignificando o seu “desvio”, 

como veremos adiante. 

 

 

 
85 desde que descobri Aimé Césaire e os poetas da Negritude, só dava pouco crédito às produções culturais 
europeias. 
86 Aquilo permaneceu uma experiência inexplicável e quase mística. 
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2. CONDÉ ENTRE MUNDOS 

 

A convocação por uma África independente e unida, que ultrapassasse as heranças do 

tráfico negreiro, se desfizesse da invasão colonial, e recuperasse uma era de glória, ocupou as 

discussões de uma elite intelectual negra de africanos e descendentes já anteriormente à 

Segunda Guerra Mundial, como visto no capítulo anterior. O panafricanismo, disseminado por 

líderes como o norte-americano W. E. B. Du Bois e o ganês Kwame Nkrumah, é uma das 

precursoras, e participantes, da série de movimentos negros, independentistas e anticolonialistas 

que se seguiriam ao longo do século XX, e ininterruptamente, passando por mutações, até o 

presente século XXI. 

Com o enfraquecimento dos países europeus logo após a Segunda Guerra Mundial, uma 

radicalização política de caráter urgente se perpetua entre os movimentos mencionados em prol 

da descolonização dos países africanos que, até então, ainda eram colônias. Com o início dessas 

independências, de acordo com Maryse Condé, no entanto, uma parte do sonho de um mundo 

negro unificado começa a se complexificar. Os afro-americanos retornam aos Estados Unidos 

para combater o racismo em casa e os “poetas e escritores africanos que haviam sido próximos 

da Société Africaine de Culture e da Présence Africaine” tornaram-se “chefes de estado, 

primeiros-ministros, ministros, completando, assim, o conluio entre política e literatura”87 

(1993a, p. 125). Ao mesmo tempo, ela destaca, as Antilhas permaneceram Departamentos 

Ultramarinos Franceses. 

No campo das letras, revistas e obras eram veículos de expressão de ordem literária, 

política e ideológica, e marcaram os novos rumos adotados, em especial, pelas diásporas negras. 

A reabilitação da imagem do negro deveria atravessar, afinal, pela representação cultural para 

que, antes de tudo, combatesse o complexo de inferioridade enraizado na sua autoestima e, 

posteriormente, chegasse a uma figura autônoma e não mais sujeitada ao olhar exterior do 

branco. Aimé Césaire, Édouard Glissant, Frantz Fanon e Patrick Chamoiseau, publicaram obras 

que contribuem e propõem “modelos” literários para a “futura” literatura antilhana e/ou 

perspectivas de mundo a fim da libertação do subjugo colonial, valendo-nos da visão de que o 

colonialismo não opera somente por via econômica e política. 

No artigo intitulado “Order, disorder, freedom, and the West Indian Writer” (1993), 

Maryse Condé, através de uma análise crítica, organiza parte da produção literária das Antilhas 

 
87 The African poets and writers who had been close to the Société Africaine de Culture and to Présence Africaine 
became heads of state, prime ministers, ministers, thus completing the collusion between politics and literature. 
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do século XX e reflete sobre o futuro da sua literatura, concluindo “esperançosamente” (ou 

ampliando a questão) que ainda falta liberdade para o escritor antilhano e que a relação 

escritor/leitor é algo frágil na região. 

Tendo em mente a “desordem”, apresentamos o segundo capítulo, sucedendo o 

vislumbre da “ordem” no primeiro. Antes de nos adiantarmos à liberdade, que ainda não se sabe 

no que profundamente consiste, atravessemos pela desordem deixada como rastro que Condé 

encontra no cerne da sua vivência. A ordem, que funcionou como antítese, vem para ser 

continuada por uma desordem, que não entra nem como tese nem antítese, e nem síntese. É um 

ponto fora do eixo que propulsiona a noção de uma “liberdade” em processo. É a pergunta 

inevitável, que não pretende resposta, para as soluções já dispostas pela antítese. 

 

 

2.1 Identidade: permanência, construção ou ausência? 

 

Convém-se dizer que o lugar de onde se fala recupera um conjunto de camadas. Com a 

identidade única, criam-se fronteiras bem delimitadas. Posto isso, não é nosso intento criar um 

panorama historiográfico das perspectivas acerca da “identidade” ou das discussões que buscam 

pensar “além” da identidade. Partimos, no entanto, de duas colocações. A primeira vem de 

Maryse Condé no documentário Maryse Condé: une voix singulière (2011): 

 
Pessoas que não se deslocam, na minha opinião, não entendem o mundo ao 
seu redor. O mundo é feito de encontros, de campos de partilha. Se ainda 
estamos em alguma parte, sempre no mesmo lugar, negligenciamos o que 
importa da realidade. Então, na verdade, comecei pela África, porque queria 
saber minhas origens. Depois, a palavra "origem" tornou-se desimportante 
para mim, então percebi que o que faz sentido é ser você mesma/o onde você 
estiver. Chegar em si mesma/o. Ter sua voz.88 (01 :39 – 2 :24) 

 

Mover-se, para ela, é o que nos leva a sermos nós mesmos. A partir do deslocamento, 

não da permanência. Na constante variável presença-ausência, ela encontra sua voz na 

literatura. Para averiguar os deslocamentos de Condé e sua recepção deles refratada nas duas 

obras, levaremos em consideração (de maneira fluida e aberta), também, a concepção de 

 
88 Les gens qui ne bougent pas, à mon avis, ne comprennent pas le monde autour de lui. Le monde est fait des 
rencontres, des champs de partage. Si on est quelque part toujours au même endroit, on passe sur la réalité 
important. Donc, en fait, j’ai commencé par en Afrique, parce que je voulais connaître mes origines. Après, le mot 
« origine » devenu un mot pas important pour moi, donc je me suis rendu compte que l’importance est d’être soi-
même là on en était. Arriver à soi-même. Avoir sa voix. 
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“identidade” do “sujeito pós-moderno” de Stuart Hall, sobre o qual ele fala: “A identidade 

torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente em relação às formas 

pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” 

(HALL, 2006, p. 13). 

Em vista das particularidades das Antilhas, que não deixam de ter semelhanças com 

outras diásporas negras, podemos partir da infância de Condé com sua família em Pointe-à-

Pitre. A sociedade era dividida da seguinte maneira, segundo Eurídice Figueiredo: 

 
do ponto de vista demográfico, há várias classes, todas bastante fechadas entre 
si: os békés, que raramente se misturam mesmo com os franceses; os mulatos, 
que tradicionalmente se dedicavam ao comércio, não frequentam os negros; 
naturalmente os negros, que formam a maioria da população. Além desses, há 
pequenas comunidades de descendentes de indianos (os coolies), de sírio-
libaneses e de chineses (FIGUEIREDO, 1998, p. 18). 

 

A organização das classes békés, negros e mulatos seria também uma forma mais 

“tradicional” e “nacional” de representar e pensar a sociedade antilhana na literatura local, 

segundo Condé (1993a). Dentre as inovações que a créolité de Raphaël Confiant e Patrick 

Chamoiseau (Éloge de la créolité, 1989) trouxe para o modelo antilhano, por exemplo, como 

uma contrarresposta às estéticas prevalecentes, encontra-se: “Os personagens não estão 

confinados à trilogia habitual: béké (dono de plantação branco)/ homem negro/ mulato. (Por 

exemplo, Raphaël Confiant introduz um indiano, até então a alma esquecida da literatura 

guadalupense e martinicana)89” (CONDÉ, 1993a, p. 129). A ênfase nessa introdução do 

personagem indiano como uma “inovação” aponta para a diversidade inerente e irrevogável de 

“povos”, “etnias”, que compõem o cenário regional e que, de acordo com o pensamento de 

“identidade nacional” fixa e homogênea do mundo branco, elas geralmente são veladas e 

excluídas. Stuart Hall destaca que “A identidade plenamente unificada, completa, segura e 

coerente é uma fantasia” (2006, p. 13). Édouard Glissant, por sua vez, comenta sobre a 

“deportação” dos hindus às Antilhas, que haviam sido contratados para trabalho voluntário: 

“estes resistiram culturalmente, mas também se adaptaram ao seu novo país. Crioulos e hindus” 

(2005, p. 73). “O problema que devemos enfrentar é como mudar o imaginário, a mentalidade 

e o intelecto das humanidades de hoje, de tal forma que no interior das cultura atávicas os 

conflitos étnicos cessem de ser considerados como se fossem inexoráveis, e que nos países 

 
89 The characters are not confined to the usual trilogy: béké, (white planter)/black man/mulatto. (For instance, 
Raphaël Confiant introduces an East Indian, up to now the forgotten soul of Guadeloupean and Martinican 
literature). 
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crioulizados os conflitos étnicos e nacionalistas cessem de ser vistos como necessidades 

impossíveis de serem evitadas.” (GLISSANT, 2005, p. 74) 

Com a população majoritariamente de pele negra, a divisão de classes transparece um 

dilema que o/a antilhano/a enfrenta no rescaldo da colonização. Se, por um lado, assimilar-se 

ao colono é uma questão de “sobrevivência” e status, por outro, o contato com as vanguardas 

que se opunham à arrogância da tradição europeia e propunham novas estéticas, aliado com a 

vivência do racismo, desperta no/a antilhano/a intelectual uma urgência em buscar outra estética 

que não a da assimilação. 

É perceptível o projeto colonizador de apagamento das “raízes” ancestrais no consciente 

coletivo das diásporas negras nas Antilhas Francesas ao nos darmos conta do complexo de 

inferioridade vivido por uma parte e da tentativa, que se sente aparentemente voluntária, mas 

que camufla uma indução, de superar essas “raízes”, esse passado, para alcançar uma identidade 

autodenominada civilizada. A entrada deste último componente é um dos propulsores do que 

se entende por uma “crise” na literatura antilhana de expressão francesa (considerando, aqui, 

literatura escrita por escritores/as vindos/as de lá, sendo não necessariamente um traço inato e 

homogêneo). É para isto que Édouard Glissant aponta quando busca instruir os deveres do/a 

escritor/a antilhano/a: “O passado, por nós sofrido, que ainda não é história para nós, mesmo 

assim é aí (aqui) que nos atormenta. A tarefa do escritor é explorar esse tormento, revelá-lo de 

forma contínua no presente e na atualidade90” (1997, p. 226). Sair do estado de “pré-literatura” 

em que a literatura antilhana alegadamente se encontrava e fundar uma literatura que não se 

baseasse nos moldes tradicionais europeus. É sobre cavar no presente os resquícios de um 

passado até então recente, mas desconhecido, para erguer uma nova “ordem”. 

Beirando também a discussão de passado e ancestralidade, que são englobados na 

assimilação, temos o seguinte trecho de Le coeur à rire et à pleurer (2013): “Mes parents 

étaient-ils des aliénés? Sûr et certain, ils n’éprouvaient aucun orgueil de leur héritage africain. 

Ils ignoraient91” (2013, p. 13). Condé rememora o seu inconformismo, enquanto criança e filha, 

com o comportamento paradoxal, diz ela “alienado”, dos seus pais, que desconheciam e 

olhavam por cima a “herança africana” condicionada pela ascendência de escravizados/as 

africanos/as. Sob a perspectiva deles, seja a mancha da escravidão nas Antilhas ou o passado 

anterior à esse, na África, protagonizado pelos povos que o Ocidente racializou como o “outro, 

 
90 Le passé, notre passé subi, qui n’est pas encore histoire pour nous, est pourtant là (ici) qui nous lancine. La tâche 
de l’écrivain est d’explorer ce lancinement, de le ‘révéler’ de manière continue dans le présent et l’actuel. 
91  Meus pais eram alienados? Sem dúvida alguma, eles não tinham orgulho nenhum de suas origens africanas. 
Eles as ignoravam. 
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negro e não humano”, o presente e futuro dessa diáspora dependiam do seu desligamento dessas 

imagens para que conseguisse se igualar à condição humana que, até então, era inerente apenas 

ao branco. 

Sair desse ponto inferior para a assimilação da cultura do colono seria também uma 

prova de “evolução” e “superioridade” diante do branco, conforme sentimos no acréscimo que 

Condé faz, fechando o “paradoxo” mencionado anteriormente e a “alienação” citada por ela: 

“en même temps, ni l’un ni l’autre n’éprouvaient le moindre sentiment d’infériorité à cause de 

leur couleur. Ils se croyaient les plus brillants, les plus intelligents, la preuve par neuf de 

l’avancement de leur Race de Grands-nègres92” (2013, p. 13). O caminho para ultrapassar o 

branco “seria” possível unicamente através da cultura ocidental dele, do colono, aprender e 

reproduzir suas tradições, o que é posto como contradição por Condé, “en même temps”. Esse 

sentimento que fazia seu pai evitar transitar pela rue des Écoles, onde a revista Présence 

Africaine estava sediada, reverbera na seguinte colocação de Frantz Fanon: “Para o negro não 

há senão um destino. E ele é branco. Já faz muito tempo que o negro admitiu a superioridade 

indiscutível do branco e todos os seus esforços tendem a realizar uma existência branca” (2008, 

p. 188). 

Essa restrição introjetada de identificações identitárias atinge o olhar sobre si e sujeita 

o/a negro/a a uma posição na qual é o/a outro/a da relação. Ainda que ele/a alcance a 

“superioridade”, como os pais de Condé acreditam ter alcançado, a ideia dessa superioridade é 

construída a partir do que seria um conhecimento legítimo e racional, uma tradição e cultura 

civilizadas. Em referência à Fanon (2008) e Stuart Hall (2006), Grada Kilomba comenta sobre 

o fardo da ordem colonial que é imposto às pessoas racializadas: 

 
Que alienação, ser-se forçada/o a identificar-se com os heróis, que aparecem 
como brancos, e rejeitar os inimigos, que aparecem como negros. Que 
decepção, ser-se forçada/o a olhar para nós mesmas/os como se estivéssemos 
no lugar delas/es. Que dor, estar presa/o nessa ordem colonial. Essa deveria 
ser nossa preocupação. Não deveríamos nos preocupar com o sujeito branco 
no colonialismo, mas sim com o fato de o sujeito negro ser sempre forçado a 
desenvolver uma relação consigo mesma/o através da presença alienante do 
“outro” branco (KILOMBA, 2019, p. 26) 

  

A autora destaca a alienação, a decepção e a dor que acometem a mente colonizada. 

Viver em um ciclo contínuo de comparação alimenta e acompanha, indiretamente, a opressão, 

 
92  Ao mesmo tempo, nem um nem outro tinha o menor sentimento de inferioridade por causa da cor. Eles se 
achavam os mais brilhantes, os mais inteligentes, a prova dos nove do avanço de sua Raça de Grandes Negros. 



59 
 

como frisa Kilomba ao dizer que processos de “identificação” são interceptados pela presença 

do “‘outro’ branco”. Já Amina Mama (2001), ao mencionar o significado que a palavra 

“identidade” carrega na língua inglesa, em contraste com a praticamente “ausência” dela nas 

línguas africanas, infere o porquê da resistência de estudiosos/as “pós-coloniais” em pensar 

“além da identidade”: “Em inglês, a palavra ‘identidade’ implica um sujeito singular e 

individual com claros limites de ego93” (2001, p. 8). Segundo ela, esse conceito remete a um 

lugar histórico de opressão e de estereótipos que foram utilizados para demarcar o espaço dos/as 

negros/as e justificar a divisão e o preconceito racial. Então, para pensar “além da identidade” 

seria necessário partir do princípio de que há uma identidade tal qual a língua inglesa, por 

exemplo, determina. No entanto, residem questões ainda em discussão sobre a “identidade”, 

que se aproximam de uma “busca” cíclica mais do que de uma definição – “Dentro de nós há 

identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas” (HALL, 2006, p. 13). 

Presente nessa busca está a literatura, que é transformada em ferramenta e espelho 

sociocultural nos discursos de formação identitária. Pensando na formação de uma identidade 

nacional como discurso, Stuart Hall destaca o primeiro elemento a participar da criação dessa 

“comunidade imaginada”: “a narrativa da nação, tal como é contada e recontada nas histórias e 

nas literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular. (...) simbolizam ou representam as 

experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à nação” (2006, 

p. 52). Enquanto isso, há de se fundar um mito originário ou um conjunto de “particularidades” 

que representem essa comunidade, como Hall exemplifica com a “inglesidade” (o que seria ser 

“inglês”? o que é considerado “muito inglês”?). E Condé também comenta, da sua parte, quanto 

à identidade francesa, que tal coisa não existe, está tudo em constante fluxo (2011). Em 

referência às Antilhas, ela destaca que “Glissant, Chamoiseau e Confiant não são os primeiros 

a instruir os futuros escritores das nossas ilhas” e que “A literatura antilhana, nascida ou ainda 

não nascida, sempre foi um objeto de profundo interesse94” (CONDÉ, 1993a, p. 121-122, grifo 

da autora). 

 

 

2.1.1 Um lugar de movimento 

 

 
93 In English, the word “identity” implies a singular, individual subject with clear ego boundaries. 
94 Glissant, Chamoiseau, and Confiant are not he first ones to give command to the future writers of our islands. 
West Indian literature, born or not yet born has always been an object of deep concern. 
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Do impulso de Condé em conhecer a África, e após seus anos vividos nela, a escritora 

subscreve nas suas autobiografias não somente as diásporas negras africanas (movimento da 

África para outros países), como também a dispersão destas diásporas – movimento das 

diásporas nestes países para outros, especialmente países europeus e africanos, em decorrência 

dos elos da colonização e da ancestralidade. Ela busca mostrar que 

 

os antilhanos são um povo que se move, porém pensa-se que ficam apenas em 
suas ilhas. Na verdade, os antilhanos foram a todos os lugares: Panamá, 
África, Europa. Quis mostrar que as Antilhas são um local de dispersão, de 
fecundação e não um local de ‘clausura’95. (CONDÉ; PFAFF, 1993b, p. 101). 

 

Sendo (ainda) um departamento francês, ou seja, tendo uma dependência política do 

país colonizador além de outras, há a sensação de estagnação no tempo. Essa narrativa pode se 

sobrepor ao que Condé defende como um lugar de “dispersão” e de “fecundação”. Mais do que 

um lugar fechado em si, esse espaço estabelece diálogos Norte-Sul e Sul-Sul, em movimentos 

de fluxo e refluxo. A ideia do suposto confinamento não se sustenta e não é suficiente para 

abarcar os frutos do contato e da troca, que podem ser resultado direto ou consequência herdada 

de violências. Nesse sentido, pensar em um “povo em movimento” desloca as noções de 

identidade nacional e fixa para uma “identidade” descentralizada e não homogênea – “A 

dialética de Fora-Dentro se junta ao assalto Terra-Mar. É somente para aqueles que estão 

atracados no continente europeu que a insularidade constitui uma prisão. A imaginação das 

Antilhas nos liberta da asfixia96”. (GLISSANT, 1997, p. 426-427). 

Antes de construir (ou reconstruir) uma identidade cultural e literária se tornar uma 

questão, temos, quase simultaneamente, a busca por uma já existente e que trouxesse uma base, 

um elo para o processo de fragmentação das diásporas. Ela acompanhou as tendências estéticas 

europeias de rompimento com a tradição que valorizam e encontram inspiração na arte africana 

e na sua “espontaneidade”. Para o/a antilhano/a, a mácula do passado de escravidão é 

extinguida, e revisada, e a sua glória é revitalizada através da ancestralidade, perpassando a 

história da África, continente mãe de todos/as os/as negros/as e das diásporas negras. 

Destacamos a negritude de Aimé Césaire no que concerne esse pensamento. Ao “povo em 

movimento” do Caribe haveria um eixo, um ponto de convergência para o qual ele poderia se 

 
95 Les Antillais sont un peuple mouvant, alors que les gens pensent qu’ils restent seulement sur leurs îles. En fait, 
les Antillais sont allés partout : au Panama, en Afrique, en Europe. J’ai voulu montrer que les Antilles sont un lieu 
de dispersion, de fécondation et non un lieu d’enfermement. 
96 La dialectique Dehors-Dedans rejoint l'assaut Terre-Mer. C'est seulement pour ceux qui sont amarrés au 
continent Europe que l'insularité constitue prison. L'imaginaire des Antilles nous libère de l'étouffement. 
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voltar quando se encontrasse excluído da ordem colonial, descivilizado pelo racismo, 

confrontado pela herança da cultura da plantação. O continente africano e a narrativa de um 

passado de glória, cultura e tradição foram apontados como o berço materno para todos/as os/as 

negros/as. Expressar sua negritude implicaria tecer a conexão perdida e usurpada pela 

escravidão. Reforçar esta ligação através da lembrança constante e presente e da reapropriação 

de elementos associados à imagem da África passa a constituir, ao longo dos anos, um meio de 

resposta ao projeto de embranquecimento que foi empreendido na “pós-colonialidade” e uma 

maneira de não apagar ou amenizar a exploração do período colonial. 

A fascinação de Condé pela África perdura, mas seu início foi visto no primeiro capítulo. 

Neste, vemos a sua tentativa de ser guineense, africana, minguar, como ela mesma diz: 
 

O que me fascinou na África? Acho que não sei. Eu estava procurando algo, 
talvez eu, eu mesma e, finalmente, não tenho certeza de que conseguiria 
encontrar. Acho que acreditei no discurso sobre a África enquanto estive em 
Paris, mas assim que cheguei na África, vi que havia um tagarelar de políticos. 
(...) eu tento ser guineense, africana, não consigo, mas de qualquer maneira eu 
tento.97 (2011, 25 :16 – 27 :08) 

 

Há um abismo entre a África antes do tráfico negreiro e os/as descendentes de 

escravizados/as africanos/as que reverbera nas relações afetivas e de memória deles/as com as 

identidades locais no Caribe. A essa “descontinuidade”, podemos atrelar as práticas de 

separação - “dividir para conquistar” – e os respingos delas que não foram possíveis de serem 

controlados, seja devido ao contato direto e indireto ou à resistência, marronnage – “a partir de 

marron foi criada a palavra marronnage, que corresponde à resistência, sendo usada, inclusive, 

no sentido cultural” (FIGUEIREDO, 1998, p. 16). Para sedimentar o esquecimento deflagrado 

compulsoriamente, outra narrativa tomou lugar do que antes ocupava um descompasso e, 

aproveitando-se do complexo de inferioridade introjetado, a sensação de aceitação e inclusão, 

os direitos garantidos e a liberdade foram prometidos, mas condicionados ao enquadramento às 

diretrizes culturais francesas. Sobre a tentativa de desvinculação de imagem da escravidão e 

repaginação dela, a França se apresenta como uma redentora da herança colonial, e consegue, 

amparada e disfarçada pela departamentalização, preservar a soberania cultural e econômica, 

assim como aponta Condé: “É uma forma de a França ter uma espécie de império ultramarino 

fundamentado na superioridade linguística, de reforçar essa dependência que pode existir entre 

 
97 Qu’est-ce qui m’a fasciné en Afrique ? Je crois que je ne sais pas. Je cherchais quelque chose, peut-être moi, 
moi-même et finalement je ne suis pas sûre de l’avant trouver. Je crois que j’ai cru au discours sur l’Afrique tant 
que j’étais à Paris, mais dès que je me tiens en Afrique, j’ai vu qu’il y avait un bavardage des hommes politiques. 
(...) J’essaie d’être guinéenne, africaine, je n’y arrive pas, mais enfin j’essaie. 
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colônia e metrópole98” (CONDÉ; PFAFF, 1993b, p. 38). Françoise Vergès retoma a discussão 

sobre a situação dos departamentos ultramarinos franceses: 

 
Se comparados ao império colonial, os territórios ultramarinos fazem menos 
parte ainda da história contemporânea: nenhum texto sobre as questões 
políticas, abordadas de uma perspectiva filosófica, econômica ou sociológica, 
interessa-se por essa sobrevivência do império colonial francês. Há aqui algo 
da ordem de uma vontade de apagar esses povos e seus países da análise dos 
conflitos, das contradições e das resistências. Qual seria o objetivo desse 
afastamento senão o de manter a ideia de que tudo isso - escravidão, 
colonialismo, imperialismo - certamente aconteceu, mas no exterior daquilo 
que constitui a França? Minimizam-se assim os laços entre capitalismo e 
racismo, entre sexismo e racismo, e preserva-se uma inocência francesa. 
(VERGÈS, 2020, p. 26) 

 

O apagamento e afastamento mencionado pela autora é percebido por Condé à medida 

que é confrontada pelas imagens as quais ela desconhece da sua terra natal. Elas são evocadas 

nos seus estudos na França como objeto distante, exotizado e destituído do peso que a culpa da 

metrópole tem sobre sua organização exploratória em sistemas de plantação, como visto no 

capítulo anterior. Naquele meio educacional formal em que ela se encontrava não havia menção 

quanto ao que Fanon verifica por “A Europa é, literalmente, a criação do Terceiro Mundo” 

(1961, p. 98), preservando, assim, a “inocência francesa” da qual Vergès discute.  

Há o entendimento em Condé, pois, de que não somente seu entorno social lhe 

distanciava da realidade majoritária de Guadalupe, mas que o conhecimento dela lhe fora 

contornado a começar, por exemplo, pelo ensino da língua francesa em detrimento da 

desvalorização do crioulo, com sua função tendo sido limitada ao ambiente familiar e a 

informalidade. Na França acontece uma tomada de conhecimento quanto ao retrato (ou um 

retrato), por exemplo, da Martinica, ilha que compartilha semelhanças com Guadalupe, 

representado pela infância de Joseph Zobel em La rue Cases-nègres (1950). Participando de 

outra realidade, a autora sente o contraste entre as expectativas depositadas sobre ela, sendo a 

caçula de uma família burguesa tradicional, e as práticas culturais das quais foi “privada” de 

comungar com elas, como pode ser observado no seguinte trecho: 

 
Dernière-née de cette large fratrie, j’étais particulièrement choyée. Tout le 
monde s’accordait à dire que mon avenir serait exceptionnel et je le croyais 
volontiers. À 16 ans, quand je partis commencer mes études supérieures à 
Paris, j’ignorais le créole. N’ayant jamais assisté à un « lewoz », je ne 
connaissais pas les rythmes de la danse traditionnelle, le gwoka. Même la 

 
98 « c’est une façon pour la France d’avoir une sorte d’empire d’outre-mer basé sur la supériorité linguistique, de 
renforcer cette dépendance qui peut exister entre colonie et metrópole » 
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nourriture antillaise, je la jugeais grossière et sans apprêt. 99 (CONDÉ, 2012, 
p. 15) 

 

Na sequência da sua menção ao lugar de escolhida na família a ter um futuro 

excepcional, Condé revela apenas ter acreditado nessa previsão e não traz aceno algum ao 

cumprimento desta. Em lugar disso, ela prossegue enumerando tudo que desconhecia da 

Guadalupe no momento dos seus 16 anos em Paris. O seu olhar, até então, direcionado à 

metrópole parecia velar o seu destino e fazê-la crer nessa promessa, mas ao passo que se dava 

conta de tudo que restou como imagem e narração, sem troca e contato, ela percebe no que 

consistia ser o caminho do “sucesso”: a continuidade do status da família de Grandes-nègres, 

sonhada pelos pais, e a reprodução do ideal burguês francês que condicionava a sua ascensão 

social – “Je dirai à leur décharge que leurs enfances avaient été terribles et qu’ils voulaient à 

tout prix protéger leur descendance100” (CONDÉ, 2012, p. 14). 

No entanto, além dessa nova visão do Caribe transmitida literariamente, que lhe faz 

repensar o seu lugar no percurso arquitetado para ela, a autora enfrenta nesse ínterim a situação 

de mãe solo, uma gravidez não planejada, que imediatamente é motivo de afastamento de quem 

lhe era próximo, especialmente sua família. Ela se pergunta: “Avais-je choqué leurs sentiments 

petits-bourgeois? Étaient-elles déçues de me voir, alors que j’étais promise à un brillant avenir, 

engrossée, puis abandonnée comme une servante?101” (CONDÉ, 2012, p. 25). Essa reação de 

abandono descortina os valores da sua família, condizentes com o meio de assimilação e a 

época, e provoca nela uma reflexão sobre o motivo (de cor) pelo qual Jean Dominique, seu 

então companheiro, não havia assumido a paternidade. 

De encontro ao que esperava para seu futuro, ela se vê entre o rompimento de relações 

afetivas com a Guadalupe, o racismo na Europa e a tentativa de se reposicionar na sociedade, 

através do casamento com Mamadou Condé. Guineense, e não haitiano como Jean Dominique, 

é uma oportunidade para se alinhar e se encontrar num lugar ainda desconhecido, a África. No 

trecho a seguir, que inicia a obra La vie sans fards, vemos que Condé se preocupa em avisar ao 

seu/sua leitor/leitora que a natureza dessa “autobiografia” não está no período “pós África”, 

 
99  A mais nova dessa grande irmandade, eu era especialmente mimada. Todo mundo estava de acordo sobre meu 
futuro excepcional e eu acreditava naquilo piamente. Com 16 anos, quando fui cursar meus estudos superiores em 
Paris, desconhecia o crioulo. Como nunca tinha participado de um « lewoz », não conhecia os ritmos da dança 
tradicional, o gwoka. Até a comida antilhana eu considerava grosseira e primitiva. 
100  Direi em sua defesa que suas infâncias foram terríveis e que queriam a todo custo proteger sua descendência. 
101  Será que eu tinha chocado seus sentimentos pequeno-burgueses? Será que elas ficaram decepcionadas em me 
ver, grávida e abandonada como uma serva, apesar de terem previsto um futuro brilhante para mim? 
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julgado, de antemão, desinteressante por ela. A fase na África é considerada o centro de 

interesse e, mais do que isso, o lugar que o continente ocupa no seu imaginário: 

 
Je ne parlerai pas de ma vie actuelle, sans grands drames, si ce n’est l’approche 
à pas sournois de la vieillesse puis de la maladie, événements sans originalité 
qui, j’en suis sûre, n’intéresseraient personne. Je tenterai plutôt de cerner la 
place considérable qu’a occupée l’Afrique dans mon existence et dans mon 
imaginaire. Qu’est-ce que j’y cherchais ? Je ne le sais toujours pas avec 
exactitude. 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 
pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n’était pas mon genre. 102 
(CONDÉ, 2012, p. 15-16) 

 

A partir dessa fala, o tom da narrativa que seguirá ao longo da autobiografia é 

estabelecido. Em vez de Condé afirmar assertivamente o que conseguiu testemunhar nessa 

história e contar com precisão qual seria esse lugar que a África ocupou/a na sua vida, ela nos 

confidencia que “tentará” fazê-lo, firmando conosco um pacto de confiança que precisará ser 

ativado durante as incertezas no relato. A reflexão “Qu’est-ce que j’y cherchais?” é endereçada 

tanto a si própria quanto ao/à leitor/a, enfatizando a dúvida que ainda paira no seu pensamento 

e esperando que, através da leitura, essa intimidade seja proporcionada. A pergunta, já na 

abertura, permanece em aberto, adiantando que a autora não terá resposta baseada no que 

encontrou, sendo a ausência dela a própria convicção que a faz citar a passagem de Proust. 

A partida de Guadalupe e da França para a Costa do Marfim, inicialmente, (seguida por 

outros países africanos) é ancorada por descrições e interpretações literárias, pelo canto dos 

seus poetas e pela tomada de consciência política. Ao pisar em um território que até então ela 

lia sob a ótica de terceiros, a autora presencia uma série de contradições que abalam suas 

expectativas. Condé entra em um conflito quanto à promessa de uma terra unificada, que 

consequentemente, supostamente estaria em sincronia com suas diásporas negras, e, por fim, 

quanto ao que, na sua verdade, ela buscava ali encontrar – “Mes amis avaient raison, j’y faisais 

tache. Je ne parlais ni le malinké, ni une autre langue du pays. Je ne portais toujours pas de 

 
102  Não falarei da minha vida atual, sem grandes dramas, a não ser pela inegável aproximação da velhice e da 
doença, acontecimentos sem originalidade que não interessam a ninguém, tenho certeza. Em vez disso, tentarei 
delimitar o lugar considerável que a África ocupou na minha existência e no meu imaginário. O que eu procurava 
ali? Ainda não sei com precisão. Sobre a África, no fim das contas, eu me pergunto se não poderia repetir, quase 
literalmente, as palavras do herói de Marcel Proust, em No Caminho de Swann: “Dizer que desperdicei anos da 
minha vida, que quis morrer, que senti meu amor mais forte por uma mulher que não me agradava, que não era o 
meu tipo”  
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pagnes ou de boubous103” (2012, p. 97-98). Por isso, a citação de Proust se encaixa para 

expressar a fascinação da autora por um território simbólico que não lhe desperta a identificação 

antecipada, e, no entanto, prende-se à sua palavra literária ao longo da sua vida numa espécie 

de entrega afetiva, quase uma obsessão que, para ela, não cabia explicação, pois se desconhecia 

o objeto perdido: “Quand les accents de leur musique s’élevaient dans l’air, malgré moi, mon 

émotion était intense, causée par la magie des sons et de l’heure (...). Il me semblait que tous 

ceux que j’avais aimés, perdus, revenaient m’entourer et meubler ma solitude104” (2012, p. 101). 

A motivação para a empreitada era impulsionada por um conjunto imagético e literário 

atrelado a um não-lugar de retorno. A base e a origem se escondiam agora de cena, abrindo 

espaço para a trilha desconhecida. Porém logo se descobre que a inspiração e representação na 

arte não apontavam para o que se encobria nos seus estudos anteriores. Assim diz Condé sobre 

o primeiro “contato” intermediado: 

 
En effet, l’Afrique, quand je l’avais découverte en hypokhâgne, 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 sempiternels Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, 
Valéry. Cependant au fur et à mesure, les réalités africaines avaient occupé 
dans ma vie une place de plus en plus grande. Je ne voulais plus songer aux 
Antilles qui évoquaient des souvenirs trop douloureux. 105 (CONDÉ, 2012, p. 
32) 

 

Estando em Paris e “impossibilitada” de retornar às Antilhas, Condé se diz 

“transformada” pelas vozes poéticas (citando apenas poetas franceses) que tomam a África 

como objeto literário. A autora se refere às “realidades africanas”, no plural. Podemos propor 

algumas realidades para esse conjunto, enumerando apenas por convenção; temos a primeira 

delas, que se inicia por intermédio do olhar europeu, ainda que obras de autores como Aimé 

Césaire e Frantz Fanon tenham sido lidas, mas o foram na França. A segunda realidade se 

desenrola em solo africano e, partindo dos discursos de um imaginário e de um movimento 

utópico, é inevitavelmente contraposta, por Condé, à negritude política e literária, pois, em 

razão de uma terceira realidade, que é a própria dimensão plural e o diverso – “O Diverso 

 
103 Meus amigos tinham razão, eu estava errada. Eu não falava nem o malinké, nem outra língua do país. Eu não 
usava tangas ou boubous. 
104 Quando os tons de sua música se elevaram no ar, apesar de mim, minha emoção era intensa, causada pela magia 
dos sons e do momento (...). Pareceu-me que todos aqueles que amei, perdi, voltaram para me cercar e preencher 
minha solidão. 
105  De fato, quando descobri a África, no curso preparatório para a faculdade de Letras, ela era apenas um objeto 
literário. Era a fonte de inspiração de poetas cujas vozes me fizeram ouvir outras além das vozes dos sempiternos 
Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Valéry. No entanto, as realidades africanas ocuparam, paulatinamente, um espaço 
cada vez maior na minha vida. Eu não queria mais sonhar com as Antilhas, que evocavam lembranças dolorosas 
demais. 
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precisa da presença dos povos, não mais como objeto a ser sublimado, mas como projeto a ser 

posto em relação. O Mesmo requer o Ser, o Diverso estabelece a Relação106”. (GLISSANT, 

1997, p. 326-327) –, ela não corresponde às experiências por ela vivenciadas nas comunidades 

africanas.  

A contraposição entre o que se torna implícito e explícito na sua escrita autobiográfica, 

posição de não alinhamento em que a autora frequentemente se coloca, não anula, contudo, a 

soma dos estágios iniciais dessa relação que, como ela diz, ocupou grande parte da sua vida. 

Ela é uma rede que se assemelha mais ao entrelaçamento de raízes do que a um horizonte 

contínuo – “a raiz única é aquela que mata à sua volta, enquanto o rizoma é a raiz que vai ao 

encontro de outras raízes” (GLISSANT, 2005, p. 71). Isso nos leva à questão do enfrentamento 

e desencontro das representações que advêm entre as diferentes epistemologias, de Sul e Norte 

global, por exemplo. Ao passo que emergem fluxos culturais que divulgam unidade, unificação 

e identificação, Condé experimenta se engajar politicamente em uma fase marxista, 

influenciada pela amizade com Amilcar Cabral. À princípio, essa luta não significa um 

alinhamento ou interesse pessoal e se mostra condicionada às circunstâncias do acolhimento, 

do contato. Dela cresce, porém, uma sensibilização pela “opressão dos povos” acompanhada 

pela recusa de repetir a indiferença demonstrada pelos seus pais para com “os pobres da 

sociedade”. Condé reflete que 

 
Si je devins marxiste, c’est à leur contact, plus que par cheminement 
personnel. Auraient-ils été les défenseurs du capitalisme que peut-être les 
aurais-je imités. 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 
égoïsme, leur indifférence vis-à-vis des démunis de leur société et je me jurai 
d’agir autrement. Mes nouveaux mentors ne se souciaient pas seulement de 
fustiger les méfaits de la colonisation. Ils soulignaient les tares de l’ère pré-
coloniale. 107 (CONDÉ, 2012, p. 88-89) 

 

A partir das duas últimas frases podemos inferir a visão de Condé perante a influência 

das discussões pós-coloniais que chegavam da Europa. Uma resposta aos eventos que lhe 

circundam na África se desenha e a autora justifica, de certa forma, sua aproximação com seus 

 
106 Le Divers a besoin de la présence des peuples, non plus comme objet à sublimer, mais comme projet à mettre 
en relation. Le Même requiert l’Être, le Divers établit la Relation. 
107  Se me tornei marxista, foi mais por ter contato com eles do que por percurso pessoal. Se eles fossem os 
defensores do capitalismo, talvez eu os tivesse imitado. É verdade que uma espécie de sentimentalismo, eu diria 
até mesmo excessivo, me predispôs a sentir pena "da opressão dos povos", a odiar a crueldade dos poderosos. 
Tardiamente, repreendi meus pais por seu egoísmo, sua indiferença em relação aos pobres na sociedade em viviam 
e jurei, a mim mesma, agir de outra forma. Meus novos mentores não estavam preocupados apenas em criticar os 
males da colonização. Eles salientavam os defeitos da era pré-colonial. 
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novos mentores. Ela se conserva reticente diante do que escuta das conjunturas tanto europeias 

quanto do Atlântico negro (MOUDILENO, 2015) no que diz respeito à África e aos/às 

africanos/as. A preocupação em repensar, também, o passado pré-colonial lhe atrai. Condé, 

então, guia-nos como ouvintes-testemunhas pelo mesmo caminho escolhido por ela no qual se 

desfaz da conceituação que se cristaliza, de tudo que lhe prende, que lhe retém em espaço e 

palavra fechados – “Só pode haver universalidade de um único modo: quando, do enclave 

particular, a voz profunda grita” (GLISSANT, 1989, p. 11). Ela se diz espectadora, distante, 

transitando de maneira extracorpórea, tomada constantemente pelo seu passado, que ressurge 

ao seu redor nas cidades africanas. “Cependant, comme durant ces fréquentes randonnées en 

ville, je ne parlais à personne, je n’avais pas l’impression de faire de grands progrès dans la 

connaissance de l’Afrique. Je n’étais toujours et partout qu’une spectatrice. Ce que je n’avais 

pas prévu, c’est que mon passé me rattraperait108” (2012, p. 47). Olhando através do seu prisma, 

é possível compreender o lugar em suspenso, flutuante e em construção, que vem ao seu 

encontro na África. Seja ao negar o pensamento exotista eurocêntrico ou ao se desvencilhar das 

armadilhas verticalizadoras que a ligação a uma utopia lhe impunha, ela segue contrariando, 

novamente, a simplificação de questões. 
Para ela, que se sentia abraçada pela promessa de identificação e pertencimento, 

deparar-se com outra(s) realidade(s) provocou uma reação de deslocamento. Um estado 

deslocado e impermanente, que não se centra no entremeio de dois extremos, mas se vê 

pairando sobre mundos distintos. Quando mulheres lhe fixavam o olhar, à maneira de 

desconhecimento, de curiosidade, de descobrir quem é esta criatura, “Elles me fixèrent avec 

une curiosité inquiète comme si j’étais un étrange animal dont elles ne savaient ce qu’elles 

pouvaient attendre. J’étais femme. Elles étaient femmes et pourtant, cela ne créait aucun lien 

entre nous109” (CONDÉ, 2012, p. 50), uma explicação surgia. Elas não falavam francês. A 

“incomunicabilidade” da fala aparentemente era a responsável pelos olhares inquietos, mas, 

ainda assim, isso abisma Condé no nível de que a ligação entre mulheres se sentia longe de ser 

realizada e tudo porque havia algo incomum entre elas, a língua. Para quem parte dos discursos 

literários que clamam por uma união inerente, ou pela construção de uma, e a cada momento 

uma expectativa dessa identificação é adiada, a escritora, ela mesma, começa a se questionar o 

quanto do que foi retido, e filtrado, se consolidava em outros territórios. 

 
108  Porém, como não falei com ninguém durante essas caminhadas frequentes pela cidade, não sentia que estava 
fazendo grandes progressos no aprendizado sobre a África. Sempre e em toda parte fui apenas uma espectadora. 
O que eu não tinha previsto é que meu passado me acompanharia. 
109 Eles me encararam com uma curiosidade preocupada, como se eu fosse um animal estranho de quem não sabiam 
o que esperar. Eu era mulher. Elas eram mulheres, mas isso não criava nenhum vínculo entre nós. 
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O todo desse lugar de incerteza e fluidez é forçado a acontecer em razão do 

deslocamento. Da mudança, da viagem. Vibrante e não estático, ao mesmo tempo que incorpora 

o fluxo transatlântico, recebendo as correntes norte, sul, leste e oeste, esse deslocamento marca 

um retorno interior, à procura de algo que lhe falta, mas que é certo lhe pertencer. Para dar 

corpo a este não-lugar, referimo-nos ao espaço encontrado por Condé para se escrever e, assim, 

ver-se, enxergar na sua linguagem o distanciamento entre teoria e prática que lhe é revelado 

através da sua experiência na África – “On aurait cru qu’un coup de lance m’avait été donné au 

flanc et que s’en échappait un flot bouillonnant, charroyant pêle-mêle souvenirs, rêves, 

impressions, sensations oubliées110” (2012, p. 232). 

 

 

2.1.2 Ter uma voz, falar uma língua 

 

Com relação a este despir-se e esta busca interior em razão do deslocamento afetivo e 

geográfico de Condé, citamos Glória Anzaldúa na sua “carta para as mulheres escritoras do 

terceiro mundo” (1981): “Porque o mundo que crio na escrita compensa o que o mundo real 

não me dá. (...) Escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do censor 

e da audiência” (p. 232). Embora diferenças possam suscitar olhares curiosos como aqueles 

mencionados anteriormente, a tomada de uma voz, sua voz, para Condé e Anzaldúa, – ainda 

que, necessário apontar, Anzaldúa se dirija particularmente às mulheres escritoras do “terceiro 

mundo”, também fazemos menção à frase de Marcus Garvey que inspira Condé (2011), “Eu 

devo ensinar o homem negro a ver beleza em si próprio”111 – é mais do que simplesmente o ato 

de escrever ou de falar, é o ato de fazê-lo à sua maneira, consciente de si e da proporção que 

ele é capaz de tomar. Encontrar sua voz seria fazer reverberar esse “não dito”, fantasiar o que 

o mundo real não oferece ou transformar “verdades” em ditos. 

Logo, a língua adquire um outro caráter. Para Condé, não é apenas uma questão de 

escrever em francês ou crioulo. Ela escreve em sua própria língua. Que é incômoda por ser sua 

voz, e que se faz sua por ela não ser uma só, isolada, solitária.   

 
A língua da minha escrita não é o francês nem o crioulo, costumo dizer. É a 
minha. Escrevo como Maryse Condé. Não sou africana, porque sou da 
Guadalupe. Sou negra, claro, isso é óbvio. Eu também, sim, sou uma escritora. 

 
110 Você teria pensado que um tiro de lança me foi dado no flanco e que um fluxo borbulhante escapou, carregando 
memórias confusas, sonhos, impressões, sensações esquecidas. 
111 I shall teach the black man to see the beauty in himself. 
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Eu sou uma mulher, uma mãe. Uma mulher que trabalha.112 (2011, 00 – 
00 :47). 

 

Antes de escrever em uma língua, em um sistema, ela encontra e usa sua voz sem os 

amarres da audiência, da censura, da expectativa, da conveniência. Escrevendo em sua língua, 

ela dá voz ao indizível e extrapola as fronteiras da linguagem. Lembremos o receptáculo de 

Condé, que se forma a partir de uma encruzilhada entre a tradição caribenha na qual ela sente 

que mergulhou “tardiamente”; a África outra, plural, diferente do mito unitário, e 

sobrecarregada pelas mazelas da colonização, que se perpetuam ainda que a expressão “pós-

colonial” seja utilizada; e o “essencialismo universalista” da negritude do qual Glissant toma 

distância, como comenta Eurídice Figueiredo: “Glissant (...) nunca apreciou esse tipo de 

essencialismo universalista, percebendo desde logo que os povos híbridos do Caribe tinham 

muito mais em comum entre si do que com essa generalidade que se designava pelo nome de 

‘negros’” (1998, p. 78). Estar sob a mira de camadas densas e sitiadas pelo racismo, que funda 

e alimenta toda a estrutura, além de não se reconhecer por completo no lugar onde supostamente 

ela deveria, amplia, de certa forma, as noções de Condé de acordo com as quais ela se baseava 

e a desabriga de uma condição de “permanência”. Nascida no “meio” do carnaval, tem seu 

primeiro choro despercebido e vê nisso a presença da sua ironia, da sua provocação, da sua 

desobediência e constante contrariedade na sua voz refletida em escrita: “Il me plaît de penser 

que mon premier hurlement de terreur résonna inaperçu au milieu de la liesse d’une ville. Je 

veux croire que ce fut un signe, signe que je saurais dissimuler les plus grands chagrins sous un 

abord riant113” (2013, p. 23). 

Essa permanência, aliás, é no sentido de um aprisionamento a um lugar, a um conceito, 

a uma teoria. No lugar disto, a escritora encontra certo conforto no “nomadismo”, no 

deslocamento mencionado anteriormente – ainda que conforto e nomadismo/movimento 

pareçam posições paradoxais. É este o espaço de Condé, ao mesmo tempo longe e perto do 

refúgio sonhado e cantado pela literatura, sendo esta última, também, o que a autora utiliza 

como andaime para testemunhar o não-dito da sua relação com a negritude e a África. Como 

Gloria Anzaldua aduz, “escrever é confrontar nossos próprios demônios, olhá-los de frente e 

viver para falar sobre eles” (2000, p. 234). Condé confronta os demônios presentes nas suas 

 
112 La langue avec j’écris n’est pas le français, ni le créole, je le dis souvent. C’est une langue qui est la mienne. 
J’écris en Maryse Condé. Je ne suis pas une africaine parce que je suis une Guadeloupéenne. Je suis une femme 
noire, bien sûre, ça c’est évident. Je suis une écrivaine, oui. Je suis une femme, une mère de famille. Une femme 
qui travaille. 
113  Gosto de pensar que meu primeiro grito de terror ecoou despercebido em meio à euforia de uma cidade. Quero 
acreditar que foi um sinal, um sinal de que seria capaz de esconder as maiores tristezas sob uma aparência risonha. 
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relações afetivas, culturais e intelectuais, em uma busca espiralada, e, através disso, rompe-se 

a raiz única que lhe prendia a uma generalidade “Ce qui me chagrinait, c’est que mes opinions 

personnelles déplaisaient, choquaient même114” (2012, p. 230). O conceito de identidade na 

filosofia ocidental é revisitado na medida em que as “fronteiras do ego” (MAMA, 2001) se 

provam insuficientes para comportar as sucessivas camadas de enfrentamento adicionadas à 

construção “identitária” de Condé. Ela inicia um reconhecimento da distância existente entre a 

narrativa que lhe escreve e sua inserção naquela da “comunidade imaginada”, citada por Hall. 

 
Como membros de tal "comunidade imaginada", nos vemos, no olho de nossa 
mente, como compartilhando dessa narrativa. Ela dá significado e importância 
à nossa monótona existência, conectando nossas vidas cotidianas com um 
destino nacional que preexiste a nós e continua existindo após nossa morte 
(2006, p. 52). 

 

Participando das camadas que se somam na narrativa de Condé, o desconhecimento de 

línguas se mostra como uma “barreira” superficial – no sentido de imediata – que interfere a 

comunicação dela na África. Em Conakry, entre ela e Gnalengbè, casada com Sékou Kaba, 

amigo do marido de Maryse, a escritora percebe que toda vez que Gnalengbè lhe vê, ela entra 

em estado de silêncio. Ao questionar Sékou o porquê disso, ele responde que a presença de 

Condé é intimidadora, pois ela fala bem o francês e suas vestimentas são diferentes. Sékou 

sugere, então, que aprender a falar o malinqué contribuiria para a aproximação de Condé da sua 

esposa. A nós leitores/as, a escritora confirma que concorda quanto a necessidade de aprender 

uma língua para a integração local – indo mais a fundo, Fanon já dizia que “falar uma língua é 

assumir um mundo, uma cultura” (2008, p. 50), o que poderia garantir (no caso, de maneira 

ilusória), inclusive, “direito de cidadania” a quem falasse a língua do branco, por exemplo. Mas 

Condé levanta um contraponto, pois, sobre a “solução” oferecida por Sékou para o empecilho 

com sua esposa. Talvez aprender o malinké ajudasse na relação entre ela e Gnalengbè, porém, 

fora do espaço privado, qual língua aprender a falar diante da variedade delas? 

 
Car je le compris très vite, si on voulait déchiffrer les sociétés africaines, il 
fallait pouvoir s’entretenir avec elles. Pourtant, quelles langues choisir dans la 
pluralité de celles qui existaient ? Apprends le malinké ! conseillerait un 
Malinké. Apprends le fulani ! dirait un Peul. Apprends le soussou ! 
interviendrait un Soussou. 115 (2012, p. 58) 

 
114 O que me incomodou, foi que minhas opiniões pessoais desagradaram, até chocaram. 
115 Porque entendi muito rapidamente, se quiséssemos decifrar as sociedades africanas, tínhamos que conseguir 
dialogar com elas. No entanto, quais línguas escolher na pluralidade das que existiam? Aprenda o malinké! 
Recomendaria um mandinga. Aprenda a língua fula! diria um fula. Aprenda o sosso! um sosso expressaria. 
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A reflexão dela se apresenta não como uma recusa ao esforço pela comunicação, mas 

como uma camada que aborda a generalidade em caminho de um essencialismo. A visão 

homogênea fabricada da África única e de uma identidade inata negra passa a não comportar a 

complexidade das realidades africanas, como observamos pelo prisma de Condé, “porque 

qualquer universalismo abstrato em última instância só serve para ocultar as diferenças e 

transformar o ‘outro’ em ser invisível” (DOMINGUES, 2005, p. 18). Além disso, ainda havia 

uma espécie de divisão que Condé via acontecer nas antigas colônias europeias na África. Nas 

escolas onde ela ensinou, ela notou que seus conterrâneos das Antilhas costumavam se agrupar 

à parte dos africanos: “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 Africains116” (CONDÉ, 

2012, p. 42). Ela se recusava a crer na teoria, adjetivada por ela de simplista, de que havia ódio 

dos africanos pelos antilhanos devido a um sentimento de superioridade injustificável destes 

últimos, estando mais persuadida a confiar na explicação de que os africanos não compreendiam 

os antilhanos e a ocidentalização involuntária deles. E, da parte dos antilhanos, estes se 

amedrontavam com a figura misteriosa e, frequentemente, indecifrável da África. Para ela, 

intrigada pelo “desconhecido”, a questão se transforma, então, em como propor uma relação 

que não se reduza a uma tentativa de simplificação e que não se encerre em uma resposta 

homogênea – “Porque o colonialismo não fez outra coisa senão despersonalizar o colonizado. 

(...) O povo colonizado vê-se reduzido, então, a um conjunto de indivíduos que não encontram 

a sua razão de ser, senão em presença do colonizador” (FANON, 1961, p. 313). 

A própria situação na qual Condé se encontra exige dela essa reflexão. Não por acaso 

havia um distanciamento entre a comunidade antilhana e a comunidade africana, uma vez que 

um fosso pairava sobre a relação ancestral deles. Desse abismo, a partir da perspectiva de 

Glissant, surge uma história transversal que serviria de um arquétipo à transversalidade da 

totalidade-mundo. A não-história subterrânea é lugar de caminhos multiplicados. 

 
Mas nossas diversas histórias no Caribe, hoje, produzem outra revelação: a de 
sua convergência oculta. Com isso, ensinam-nos uma dimensão insuspeita, 
porque demasiado óbvia, da ação humana: a transversalidade. O próprio 
surgimento da história das Antilhas (as histórias convergentes de nossos 
povos) se livra da visão linear e hierarquizada de uma História que estrondou 
nas margens do Caribe, mas, efetivamente, das conjunções de nossas histórias 
que aí se deram de maneira subterrânea. A profundidade não era apenas o 

 
116  Porque, percebi imediatamente, os antilhanos só viviam entre si. Por todo o continente africano, um abismo os 
separou dos africanos. 
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buraco profundo de uma neurose, mas antes de tudo, o lugar de caminhos 
multiplicados117. (GLISSANT, 1997, p. 230, grifos do autor) 

 

Qualquer conceito de profundidade que sugira uma história linear e hierarquizada 

reproduziria o mesmo caminho performado pelo “fantasma” da História ocidental escrita e 

autodenominada história do mundo (GLISSANT, 1997). A coletividade de processos que 

compõem o mosaico do caos-mundo - “o choque, o entrelaçamento, as repulsões, as atrações, 

as conivências, as oposições, os conflitos entre as culturas dos povos na totalidade-mundo 

contemporânea” (GLISSANT, 2005, p. 98) - ocorrem exemplarmente nas Antilhas. Não em um 

sentido de exemplo padrão, mas de um caso que apresenta potencial de observação particular 

de um acontecimento que se amplia em escala de totalidade por todo o mundo, aquele da 

Relação – “no caso das sociedades nas quais o mito fundador não funciona, senão através de 

um empréstimo – estou me referindo às sociedades compósitas, às sociedades de crioulização 

– a noção de identidade se realiza em torno das tramas da Relação que compreende o outro 

como inferência” (GLISSANT, 2005, p. 76). 

Prosseguindo com as histórias de Condé, observamos que algo semelhante ao trecho das 

escolas acontecia em Gana, neste caso, com os afro-americanos: 

 
Cependant, les Africains-américains ne se mêlaient pas aux Ghanéens. Ils se 
constituaient en caste supérieure, protégés qu’ils étaient par les postes 
considérables qu’ils occupaient et leurs hauts salaires. Plus j’allais, plus je 
constatais que la Négritude n’était qu’un grand beau rêve. La couleur ne 
signifie rien118 (CONDÉ, 2012, p. 163) 

 

O recorrente deslocamento de Condé não cessa de lhe provocar uma prolongada 

inquisição concernente à identidade. Deparando-se com o recorte social que separa os afro-

americanos e os ganeses em Gana, ela nos desabafa sua constatação pessoal de que a noção de 

negritude com a qual teve contato, visto que o movimento adquire elasticidade conceitual e de 

uso do termo ao longo do tempo, representava nada mais do que um “belo sonho”. Sua dúvida 

resta na veracidade e na verossimilhança dele. Na compatibilidade com a realidade e na 

possibilidade de sua realização. Que não permaneça apenas um mero sonho, desejo ou uma 

 
117 Mais nos histoires diversifiées dans la Caraïbe produisent aujourd’hui un autre dévoilement: celui de leur 
convergence souterraine. Ce faisant eles nous enseignent une dimension insoupçonnée, parce que trop évidente, 
de l’agir humain: la transversalité. L’irruption à elle-même de l’histoire antillaise (des histoires de nos peuples, 
convergentes) nous débarrasse de la vision linéaire et hiérarchisée d’une Histoire qui a ronflé sur les bords de la 
Caraïbe mais bel et bien des conjonctions de nos histoires qui s’y sont faites souterrainement. La profondeur n’était 
pas le seul abysse d’une névrose mais avant tout le lieu de cheminements multipliés. 
118  No entanto, os afro-americanos não se misturaram com os ganenses. Eles formavam uma casta superior, 
protegidos que eram pelos importantes cargos que ocupavam e seus altos salários. Quanto mais eu seguia, mais 
percebia que a Negritude era apenas um grande e lindo sonho. A cor não significa nada. 
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teoria impraticável. Em tom direto, ela declara o forte comentário de que “a cor não significa 

nada” em alusão à sua própria desilusão com o sonho de unidade sem diferenças entre os povos 

negros, que não sucumbiria à hierarquização do mundo branco. A divisão pode ser traduzida, 

de um lado, mas não somente, por uma estrutura nitidamente capitalista que pressupõe por 

excelência uma relação hierárquica marcada pela desigualdade. Por estarmos nessa estrutura, 

da perspectiva social, não se torna uma questão isoladamente individual a flutuação de cargos 

“superiores” e “inferiores” – Vergès, por exemplo, se posiciona “contra uma temporalidade que 

descreve a libertação apenas em termos de “vitória” unilateral sobre a oposição” (2020, p. 21). 

Condé se diz surpresa, no entanto, ao acompanhar o fenômeno do sentir-se pertencente a uma 

casta superior, fenômeno que orquestra a “não mistura”, a convivência atribulada, a relação 

cortada entre os povos africanos e as diásporas negras. 

Então, possivelmente, haveria uma correspondência entre a interrupção, ou 

descontinuidade forçada e criminosa resultada, ainda vigente, do tráfico negreiro e as relações 

recusas e reclusas deparadas por Condé na África. O diálogo atravessado e cauteloso que Condé 

encontra no “fosso” entre Antilhas e África mascara, por sua vez, ou evidencia, ainda um outro 

elemento, uma outra quebra sugerida por este encontro. Além da identidade não se provar 

adjacente de uma profundidade unitária de semelhanças, ela é percebida por entrecortes que 

sem eles a identidade seria uma narrativa construída com base numa linhagem homogênea e 

inexistente. A narrativa de Condé nos leva, por assim dizer, a entrever estes entrecortes na 

medida em que somos conduzidos/as a testemunhar suas rupturas e seu voto pela nebulosidade. 

Diante desta última, a escritora se permite contornar o dizível e avançar sobre o indizível. 

Recorrer ao rompimento da(s) ordem(ns) que lhe é(são) imposta(s) pelas frentes oponentes de 

um saber dicotômico e da qual ela se sente sinceramente segura somente, à menção oportuna, 

no ventre da sua mãe, espaço onde a opacidade lhe oferece uma sensação figurativa de proteção 

da supressão que, antes dela mesmo nascer, já lhe aguardava. 

 
Les couleurs et les lumières du monde autour de moi ne me consolaient pas 
de l’opacité où, neuf mois durant, j’avais circulé, aveugle et bienheureuse avec 
mes nageoires de poisson-chat. Je n’avais qu’une seule envie: retourner là 
d’où j’étais venue et, ainsi, retrouver un bonheur que, je le savais, je ne 
goûterais plus.119 (CONDÉ, 2013, p. 23) 

 

 
119  as cores e as luzes do mundo ao meu redor não me consolavam pela opacidade em que, durante nove meses, 
circulei, cega e felizmente com minhas nadadeiras de bagre. Só tinha um desejo: voltar para o lugar de onde vim 
e, assim, encontrar uma felicidade que, eu sabia, não voltaria a saborear. 
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A felicidade do desconhecido e de desconhecer. Estar mergulhada na opacidade se 

afigura um refúgio de uma ordem estruturada, antiga ou nova, seja tese ou antítese (Adorno). 

Uma liberdade da “liberdade”. A liberdade por quem lhe escreve. Que se escreve no que antes 

era indizível. Impossibilitada de retornar ao ventre, à opacidade de origem – “renunciar, por um 

tempo talvez, a essa velha assombração de surpreender o fundo das naturezas” (GLISSANT, 

2008, p. 53) –, de recuperar a felicidade uma vez encontrada ali, Condé perfaz a fase de 

rompimento com a tese/antítese. Ela se encontra em lugar de “antagonismo”, percebendo que 

as proposições de unidade, embora pertinentes como uma frente de luta, esgarçam-se quando 

prorrogadas. O atrito não se sustenta, uma hora ele cessa e, o que resta disso, são as faíscas 

produzidas. Dessas faíscas, que pairam em espaço aberto e nebuloso, desconhecido e sem rumo 

preciso, sentimos o deslocamento caótico, com ausência de ponto de origem e de chegada. 

Antes de se mover por esse espaço-palavra, ou concomitante a essa ação propositiva, Condé 

desperta um olhar testemunhador e atento sobre os discursos diversos que se chocam – “que 

vont devenir nos sociétés qui restent opprimées et marginales? Quelle place occuperont-elles 

dans le monde qui se construit, pratiquement en dehors d’elles ? Seront-elles éternellement 

‘subalternes’ ?120” (2012, p. 196). Sobre a teoria, o mito, o sonho que crescem e se alimentam, 

antes de mais nada, da literatura, de forma conjunta, a fim de combater o pensamento 

estruturalmente racista e colonial; e, na sua instância, dos discursos ranhuras que se expandem 

com o choque literário, intelectual e afetivo. 

Nessas ranhuras temos a superficial incomunicabilidade entre Condé e Gnalengbè, a 

“não convivência” entre os professores antilhanos e africanos numa escola na Costa do Marfim, 

entre os executivos afro-americanos e os ganeses de “empregos inferiores”, o pensamento da 

sua conhecida antilhana, professora de música, Mlle Lisette, de que os africanos lhe detestavam, 

eles, os antilhanos. 

 

 

2.1.3 Entrecortes 

 

Em continuidade, e, a propósito dessas ranhuras, podemos pôr a questão do quanto do 

conhecimento de Condé vindo da literatura que era produzida - e objeto de discussão - nas 

Antilhas e na França dialogava diretamente com quem lhe circundava cotidianamente na África. 

 
120 O que será de nossas sociedades que permanecem oprimidas e marginalizadas? Que lugar elas ocuparão no 
mundo que está sendo construído praticamente fora delas? Elas serão eternamente subalternas? 
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Ela trouxe uma bagagem literária, com seus poetas favoritos, conheceu outros nos anos de 

passagem na África. O canto deles, pulsante, era combustão de um movimento que vinha 

rompendo barreiras e se alastrando. Seria possível falar de um filtro medidor, no entanto, do 

quanto respingava sobre eles/as, falantes de uma “pluralidade” de línguas, as ideologias que se 

formavam em torno deles/as e sobre eles/as, centro do debate, de África e das diásporas?  

Françoise Vergès nos lembra, por exemplo, que “os homens negros foram reconhecidos 

pelo estado francês, mas à custa de seu branqueamento. Aimé Césaire entrou no Panteão como 

autor do Diário de um retorno ao país natal, e não de Discurso sobre o colonialismo” 

(VERGÈS, 2020, p. 85). Por sua vez, Glissant nos remete ao papel fantasmagórico da História, 

sempre uma presença rondando a história que se faz contemporaneamente: “A história é uma 

fantasia fortemente operatória do Ocidente, contemporânea, precisamente, do tempo em que 

era o único a ‘fazer’ a história do mundo121” (1997, p. 227). Já Hountondji discute questão 

semelhante: “Em que medida são africanos os chamados Estudos Africanos?”. O autor pontua 

a ocidentalização que influencia a base desses estudos – tanto servindo como inspiração quanto 

transformando em produto para exportação – e repensa se haveria critério cultural para designar 

quais estudos são africanos ou se estes, na realidade, deveriam designar ser qualquer estudo 

feito por africanos/as. 

 
Contudo, não podia aceitar que o dever primeiro – e muito menos o dever 
único – dos filósofos africanos fosse descrever ou reconstituir a mundivisão 
dos seus antepassados ou os pressupostos colectivos das suas comunidades. 
Por isso, defendi que aquilo que a maioria destes académicos estava realmente 
a produzir não era filosofia, mas sim etnofilosofia: estavam a escrever um 
capítulo específico da etnologia que visava estudar os sistemas de pensamento 
das sociedades habitualmente estudadas pela etnologia. (2008, p. 152) 

 
Não é o nosso intuito de adentrar no campo da etnofilosofia, mas, para exemplificar 

melhor, Hountondji denomina “ilusão unânime” o pressuposto de que nas “sociedades de 

pequena escala” haveria uma unanimidade de ideias e decisões e que esta unanimidade seria 

uma virtude, enquanto o desacordo seria algo ruim. Porém, para Hountondji, a virtude estaria 

no pluralismo que, contrariamente ao que a “ilusão unânime” aduz, sempre existiu na África, 

seja na moderna, seja na tradicional, e que isto não seria algo ruim, mas um “fator de progresso”, 

algo “frutífero” para a filosofia, esta que: “a meu ver, a filosofia africana não devia ser 

concebida como uma mundivisão implícita partilhada inconscientemente por todos os 

africanos. Filosofia africana não era senão uma filosofia feita por africanos” (2008, p. 153). 

 
121 L’Histoire est un fantasme fortement opératoire de l’Occident, contemporain précisément du temps où il était 
seul à “faire” l’histoire du monde. 
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Neste sentido, “o uso exclusivo de línguas europeias” criaria uma distância entre a 

comunidade local e a expressão produzida, que tem como objeto artístico e de estudo a própria 

comunidade, servindo para os interesses do conhecimento ocidental e gerando uma exclusão: 

“a pequena minoria que as entende, porém, sabe que não é o primeiro destinatário, mas apenas, 

se tanto, testemunhas ocasionais de um discurso científico primacialmente destinado a outros” 

(HOUNTONDJI, 2008, p. 157).  

A bagagem que Condé carregava ao chegar na Costa do Marfim, e, por conseguinte 

outros países do Oeste Africano, não condizia precisamente com o que ela experienciou. A 

depender dos pais e da educação nos moldes franceses em Pointe-à-Pitre – “n’oublions pas que 

je suis née dans un pays, à l’époque, sans musée, sans vraie salle de spectacle, où les seuls 

écrivains que nous fréquentions appartenaient à nos manuels scolaires et étaient originaires 

d’Ailleurs122” (CONDÉ, 2012, p. 13) –, aprofundar-se no passado colonial e na ancestralidade 

estaria longe de se tornar uma realidade. Seu suporte teórico, com exceções, lhe pintou um 

cenário alternativo. À mediação de terceiros também acrescentamos o espaço masculino nos 

seus estudos até então. Enquanto seu marido se ocupava dos amigos na sala, 

esquecendo/ignorando a presença de Maryse, as outras mulheres da casa atuavam na cozinha. 

Condé, então, percebe que a língua e a cor não eram os únicos divisores do mundo: “Peu à peu, 

je comprenais qu’il ne suffisait pas d’apprendre à parler le malinké, mais qu’il fallait surtout 

apprendre à considérer le monde comme composé de deux hémisphères distincts, celui des 

hommes et celui des femmes123” (2012, p. 62). Do que adiantaria compreender o malinké se 

sua presença era ignorada nas interações sociais e imediatamente interpretada como a função 

de servir suco de tamarindo. O aprendizado de uma nova língua ou a aquisição da primeira 

língua não eram garantia de escuta, de integração, de direitos. Encontrar sua voz e usá-la 

independia de língua. A percepção dessa mais “outra” divisão de mundo não fazia parte das 

suas previsões, ainda não havia sido imaginada. Nesse entremeio de dicotomia perversa, Condé 

se reclusa no seu quarto lendo um volume de l’Histoire du PDG em sua cama, como quem não 

tivesse saída. Uma apátrida da vida. 

Por um ângulo podemos dizer que o itinerário de Condé lhe deslocou a mais de uma 

Antilhas e a mais de uma África, tenha sido através da literatura ou das relações, melhor, de 

ambas: “Espaço transcontinental e oceânico, o Atlântico negro é o lugar, em Condé, como nos 

 
122 Não esqueçamos que nasci num país, na época, sem museu, sem uma verdadeira sala de espetáculo, onde os 
únicos escritores que frequentávamos pertenciam a nossos manuais escolares e eram originários de fora. 
123 Aos poucos, fui compreendendo que não bastava aprender a falar malinké, mas que era preciso, sobretudo, 
aprender a considerar o mundo como composto por dois hemisférios distintos, o dos homens e o das mulheres. 
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tempos do tráfico negreiro e da escravidão, onde corpos circulam, onde seres se encontram, 

onde identidades são inventadas e negociadas 124” (MOUDILENO, 2015, p. 17). A literatura 

ofereceu o sonho, o imaginário, a possibilidade, o combustível, enquanto as relações 

ressignificaram o espaço descrito, interpretado, elas alimentaram a busca, a procura, e 

desmitificaram a utopia, a promessa. 

Parte disso vem do lugar de onde soavam as vozes, para quem essas vozes soavam e 

como elas eram transportadas. Ainda que se apropriando (não no sentido negativo da palavra) 

de realidades em prol do discurso anticolonial, o diálogo toma tempo para alcançar a todos/as 

pelos motivos da própria linguagem. 

Numa via de mão dupla, vimos a distância entre Condé e Gnalengbè. Do plano macro 

ancestral e também de ocidentalização da história, suas relações se entrelaçam, mas falar a 

mesma língua não implicava entendimento imediato entre as duas por serem mulheres, nem 

impedia a misoginia por parte de terceiros – mais um aparente paradoxo, que dispensa 

transparência se acompanharmos a colocação de Anzaldúa sobre a diferença que é ignorada por 

uma suposta “mundivisão” de pretensa – e imposta – homogeneidade preexistente na noção de 

“mulher”. 

 
Para a mulher do terceiro mundo que, na melhor das hipóteses, tem um pé no 
mundo literário feminista, é grande a tentação de acolher novas sensibilidades 
e modismos teóricos, as últimas meias verdades do pensamento político, os 
semidigeridos axiomas psicológicos da new age, que são pregados pelas 
instituições feministas brancas. Seus seguidores são notórios por “adotar” as 
mulheres de cor como sua “causa” enquanto esperam que nos adaptemos a 
suas expectativas e a sua língua. (ANZALDUA, 2000, p. 231) 

 

Mesmo inserida num espaço onde ela partia para essa busca interior – “Partir, em Condé, 

é rebelar-se um pouco125” (MOUDILENO, 2015, p. 15) – e que, porventura, lhe ofereceria 

acolhimento e aceitação em troca, ela descobre que não estava totalmente segura. Além de haver 

o abismo entre ela, seu laço ancestral e sua nova comunidade, que foi tanto criado quanto 

interrompido pelo sistema colonial, a violência de gênero, particularmente a cultura do estupro, 

parecia ser sistêmica, e não um caso de exceção, isolado. 

Em Gana, ela é violentada por um colega próximo de trabalho. Ela confidencia o 

seguinte relato, ferida pelo assalto em si e surpreendida por ter sido alguém que ela conhecia, e 

que tenta inverter a narrativa sob o discurso de que não houve “resistência”. 

 
124 Espace transcontinental et océanique, l’Atlantique noire est le lieu, chez Condé, comme au temps de la traite et 
de l’esclavage, où des corps circulent, où des êtres se rencontrent, où des identités s’inventent et se négocient. 
125 Partir, chez Condé, c’est se rebeller un peu. 
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On imagine toujours que le viol s’accompagne de violence. On se représente 
le violeur comme une brute menaçante, armée d’un revolver ou d’une 
dangereuse arme blanche. Ce n’est pas toujours le cas. Tout peut se produire 
plus subtilement. Je soutiens que je fus violée ce matin-là. El Duce s’en 
défendit toujours, affirmant que je n’avais aucunement tenté de l’arrêter (j’en 
étais bien incapable) et qu’il m’avait simplement offert la consolation dont 
j’avais grandement besoin en un moment pareil.126 (CONDÉ, 2012, p. 157). 

 

Seu testemunho fala por si. O itinerário de Condé pela África é costurado de encontros, 

de desvios, de movimento, de passagem, porém o contato, culturalmente e historicamente, na 

nossa estrutura, carrega a marca também da violência e da exploração. O título do capítulo em 

que surge esse trecho é, não obstante, “Woman is the nigger of the world” (de John Lennon). 

A cultura do estupro está na base do processo de colonização – não se restringindo a apenas 

ele, como vimos –, incluindo o seu próprio pensamento e sistema, que partem do princípio de 

violação, violar a terra, violar a vida – as análises do projeto DNA do Brasil “mostram uma 

predominância de DNA mitocondrial (que é herdado da mãe) proveniente de populações 

africanas (36%) e nativas americanas (34%). Já a herança masculina (observada por meio do 

cromossomo Y), é 75% europeia” (Folha, 2020). 

 

 

2.1.4 Fronteiras 

 

Dentre as tentativas de preencher as ranhuras que restaram e encontrar, nelas, sua voz, 

surgiram a assimilação ou a integração a outra cultura, com a qual Condé não se identificava, e 

isso se provou insuficiente, no sentido de que a harmonia almejada era utópica. A semelhança 

e a identidade não compunham uma resposta para a sua busca. Foi, então, imersa na “rebeldia”, 

na recusa a respostas, que a escritora viu possibilidade e se entregou. Moudileno aduz o seguinte 

comentário em referência aos romances de Condé, mas seus textos Le coeur à rire et à pleurer 

e La vie sans fards, de abordagem mais autobiográfica, não estão tão distantes dessa mesma 

noção: 

 

 
126 Sempre se imagina que o estupro é acompanhado de violência. Imaginamos o estuprador como uma besta 
ameaçadora, armada com um revólver ou uma perigosa arma branca. Nem sempre é o caso. Tudo pode acontecer 
mais sutilmente. Afirmo que fui estuprada naquela manhã. El Duce sempre se defendeu, afirmando que eu não 
tentei nenhuma vez impedi-lo (estava incapaz de detê-lo) e que ele tinha, simplesmente, me oferecido o consolo 
de que eu tanto precisava naquele momento. 
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A liberação acontece, sempre, em um momento ou em outro, por cruzamento 
de fronteiras. Tem-se a impressão, em Condé, de que sair do país-natal 
equivale a sair do ventre materno, marcando o início de um autocuidado e de 
uma formação de subjetividade que parece só poder acontecer ao se cortar o 
cordão umbilical que liga à família e à comunidade de origem127 (2015, p. 16) 

 
Assim como suas personagens, que se “libertam” atravessando fronteiras, Condé se 

recria pelo mesmo caminho. Ela renasce ao sair do país natal, do líquido amniótico que lhe 

protegia e formava esse grande aparato de suporte e estabilidade. Mas, se podemos propor uma 

diferença entre o rompimento com a família/ origem e com esse ventre materno, é que o último 

ainda se apresentava para Condé como um lugar “ideal”, opaco, longe de qualquer 

conhecimento exterior: a felicidade em seu estado mais puro. Cortar o “segundo” cordão 

umbilical significava abandonar a máscara que lhe fora forjada – “Devo me lembrar, a todo 

instante, que o verdadeiro salto consiste em introduzir a invenção na existência. No mundo em 

que me encaminho, eu me recrio continuamente” (FANON, 2008, p. 189) –, implicava fugir da 

falsa sensação de pertencimento e confrontar as histórias não contadas, mas que submergiam 

no oceano e rondavam a terra – “O mar das Antilhas não é o lago dos Estados Unidos. É o 

estuário das Américas. Nesse contexto, a insularidade toma um outro sentido. Pronuncia-se 

ordinariamente a insularidade como um modo de isolamento, como uma neurose de espaço. No 

Caribe, no entanto, cada ilha é uma abertura 128” (GLISSANT, 1997, p. 426) –, e que, por 

existirem, tornavam inviável qualquer quietude anterior ao parto. 

Fazia-se necessário prosseguir com a “tomada de si”, essa volta do olhar para sua 

subjetividade, mas de maneira que a presença e o encontro com o outro se tornavam 

indispensáveis para isso. As relações, em sua maioria difíceis, instigavam mais dúvidas do que 

reportavam fatos. Condé estava ciente de “não ser aceita” como ela era, pois as suas decisões 

individuais, segundo ela, conduziram-lhe “incontornavelmente” a um “não-lugar”. Porém essa 

exclusão não era o suficiente para lhe afastar da busca. Ela era prevista, antes de tudo; uma vez 

cortado o “cordão umbilical”. Depois, ela se tornaria constante e mouvante. Até mesmo na 

tentativa de “integração”, algo de ordem “ontológica” perturbava sua aceitação. Para receber a 

sogra, Moussokoro Condé, Maryse antecipa a tribulação usual entre “belle-mère et belle-fille” 

e, para evitar desentendimentos, opta por mudanças a fim de agradá-la: “J’avais troqué mon 

 
127 La libération se fait toujours, à un moment ou à un autre, par des passages de frontières. On a l’impression, 
chez Condé, que quitter le pays natal, revient à quitter le ventre de la mère, marquant le début d’une prise en charge 
de soi et d’une formation de la subjectivité qui ne semble pouvoir s’opérer qu’en coupant le cordon ombilical qui 
relie à la famille et à la communauté d’origine. 
128 La mer des Antilles n'est pas le lac des États-Unis. C'est l'estuaire des Amériques. Dans un tel contexte, 
l'insularité prend un autre sens. On prononce ordinairement l'insularité comme un mode de l'isolement, comme 
une névrose d'espace. Dans la Caraïbe pourtant, chaque île est une ouverture. 
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sarouel déteint contre une jupe. Je m’étais affublée d’un mouchoir de tête que je nouais comme 

un foulard. Pourtant, il fut évident que mes efforts ne serviraient de rien129” (2012, p. 99). Não 

importavam seus esforços, Moussokoro reprovava Condé. É então que a escritora aprofunda as 

razões para a turbulenta relação. A separação estava feita e por mais que ela decidisse portar 

uma língua e uma tradição, um sentimento mais intenso prevalecia, aquele de exclusão, de “não 

ser”: 

 
Que me reprochait-elle ? De ne pas être musulmane ? De ne pas parler malinké 
? Je sentais que cela allait bien plus profond. Ce n’était pas simplement la 
déportation et le Passage du Milieu qui nous avaient séparées l’une de l’autre, 
me dépossédant de ma langue et de mes traditions. Il s’agissait d’une 
différence d’ordre ontologique. Je n’appartenais pas à l’ethnie, à la sacro-
sainte ethnie. Quoi que je fasse, je demeurerais un non-être, une exclue de 
l’espèce humaine130 (2012, p. 99) 

 
 É um “vazio” que retorna à narrativa com persistência e sempre impulsionado pela 

natureza do encontro. A incompreensão parecia acompanhar sua história e acirrava-se 

dependendo das circunstâncias. Por vezes a diferença florescia e impregnava fertilmente o solo, 

por outras ela, ainda emaranhada, era uma justificativa para repelir o incompreendido. Diante 

de qualquer necessidade de transparência, nociva e irradiada pelo Ocidente, Condé se atrai pelo 

“incompreensível”, pelo não-dito, pelo lado da Lua que não se vê (NEGREIROS, 1915). A 

expectativa depositada, o conceito imposto, a barreira construída sobre o outro, tudo isso lhe 

exaure. O respiro, então, pode vir de um “direito à opacidade”, que estaria sempre sombreando 

o caminho do deslocamento. 

 
Posso então conceber a opacidade do outro para mim, sem que eu cobre minha 
opacidade a ele. Não necessito “compreendê-lo” para sentir-me solidário a ele, 
para construir com ele, para amar o que ele faz. Não necessito tentar tornar-
me o outro (tornar-me outro) nem “fazê-lo” à minha imagem. Esses projetos 
de transmutação - sem metempsicose - são resultados das piores pretensões e 
das mais altas generosidades do Ocidente. (GLISSANT, 2008, p. 55) 

 

A noção de opacidade designada por Glissant é um sopro de espaço. De espaço para 

(con)fluir os encontros, o respeito, a admiração pelo próximo. A aceitação do diferente, a 

distância, a proximidade, os recortes, as ranhuras, o emaranhado. Amina Mama também discute 

 
129  Eu tinha trocado minhas calças saruel desbotadas por uma saia. Estava com um lenço de cabeça que amarrei 
no pescoço. No entanto, era evidente que meus esforços seriam em vão. 
130  De que ela me acusava? De não ser muçulmana? De não falar malinké? Eu senti que ia muito mais além. Não 
foi apenas a deportação e a Passagem do Meio que nos separou uma da outra, e me destituiu da minha língua e das 
minhas tradições. Tratava-se de uma diferença ontológica. Eu não pertencia à etnia, à sacrossanta etnia. O que 
quer que eu fizesse, permaneceria um não-ser, uma excluída da espécie humana. 
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a problemática da identidade e o seu relato, inclusive, remete-nos ao de Condé. Ela relembra o 

conjunto de estereótipos negativos relegados pelo sistema/pensamento colonial: “Nós nos 

lembramos das desagradáveis imposições coloniais que nos diziam quem éramos: uma raça de 

kaffirs, nativos, negros e negras”131 (2001. p. 9). Dito isso, ela descobre sua alteridade, 

construída pelo Ocidente, quando se muda para Inglaterra, assim como Condé quando se muda 

para França, perfazendo a narrativa de Fanon em Pele negra, máscaras brancas. 

 
Desenvolvi uma consciência da minha diferença, minha alteridade, quando eu 
estava longe de casa, da minha família e da comunidade cosmopolita que eu 
conhecia. (…) Na Inglaterra, essas asas cosmopolitas foram cortadas para um 
tamanho mais paroquial, na medida em que eu estava agora reduzida a ser uma 
“garota de cor” ou uma “negra”, a ser tratada de várias maneiras como se eu 
fosse uma órfã, uma refugiada ou uma imigrante. Além disso, presumia-se que 
eu tinha um ‘problema de identidade’132 (MAMA, 2001, p. 9-10).   

 

A noção de identidade que ela conhecia não era a mesma desenvolvida pelo Norte 

Global, e, ainda que se transformasse ou almejasse uma marca, não seria páreo ao aparato 

imperial e ideológico por detrás da produção de uma cultura inglesa, sobretudo uma identidade 

inglesa (MAMA, 2001). A visão de identidade que lhe reduzia a “órfã”, “refugiada” e 

“imigrante”, sem ao menos saber, de fato, se Mama estava em uma dessas situações, não queria 

escutar uma história além desses rótulos. Fora de um enquadramento, deduzia-se que ela tinha 

um “problema de identidade”. O que esperar do que já se espera, do que já está escrito sem o 

seu consentimento sobre si própria. Você é proibida de sujar o papel, de editá-lo, de inserir 

entrelinhas, de desenhar algumas setas. Ou engole a injustiça, ou acostuma-se a única narrativa 

que te forçam a correspondência, e sem direitos autorais. 

 

*** 

 

Considerando a prática de escrita autobiográfica como também um recorte, “mesmo a 

figura da escritora já é uma ficcionalização, porque não há como escrever sem organizar, 

selecionar, dar ênfase, ocultar ou velar, criar um certo suspense de maneira a manter o interesse 

do leitor; em suma, a escrita literária exprime, paradoxalmente, a verdade e a mentira” 

 
131 We recall distasteful colonial impositions that told us who we were: a race of kaffirs, natives, negroes and 
negresses. 
132 I developed an awareness of my difference, my Other-ness, when I was far away from home, family and the 
cosmopolitan community I had known. (…) In England, these cosmopolitan wings were clipped to more parochial 
size, insofar as I was now reduced to being a “coloured girl” or a “black”, to be treated variously as though I was 
an orphan, a refugee or an immigrant. Furthermore, I was assumed to have an “identity problem”. 
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(FIGUEIREDO, 2013, p. 10-11), a escritora parece optar por uma narrativa que testemunha 

suas decisões passadas e entrecorta com sua visão sobre elas. A admiração por tudo o que a 

negritude contribuiu para o surgimento de uma “nova” ordem literária permanece, ratificando 

o que Moudileno sublinha sobre a insolência da escrita pós e anticolonial. Apegar-se a uma era 

mítica ou às glórias passadas mostrou-se necessário para a insolência da escrita anticolonial. 

Mas Condé começou a se sentir “presa” a uma ordem, ainda mais durante e após sua passagem 

pela África. A desordem parecia trazer um contraponto que equilibrava e acrescentava outros 

elementos à discussão. 

 
Se, antes do surgimento da Negritude, o escritor antilhano se via diante de um 
vazio - uma ausência de modelo e uma notável invisibilidade cultural -, 
paradoxalmente a situação se complicou com a expansão desse movimento e 
dos que o seguiram: Crioulidade e Antilhanidade. Primeiramente, Condé teve 
que se libertar dos modelos nascidos da Negritude, e ela reconhece a 
dificuldade dessa empreitada na entrevista que deu a Elisabeth Nuñez (City 
University de Nova York, 28 de janeiro de 2009): “Não somos livres quando 
começamos a escrever. Eu era tão influenciada por Césaire que me encontrava 
em uma prisão. Precisei de anos para me libertar disso”133. (MOUDILENO, 
2015, p. 17) 

 
E, assim, a ocupação crescente das “realidades africanas” desempenha um papel de saída 

ou fuga das memórias dolorosas das Antilhas. A perspectiva da África mãe no horizonte talvez 

tenha figurado como uma possibilidade de futuro ainda não escrito, capaz de contornar as 

Antilhas ainda presentes e oferecer para Condé a reinvenção de si própria. Mas o que seria 

escrito toma rumo inesperado por ela. Ao se aproximar do que seria o “sonho”, o espaço marca 

distância da “verdade” que Condé agencia. Quanto mais próxima, melhor suas lentes se ajustam 

e espiam o extenso labirinto. Ela se compara a Diógenes na estrada da busca: “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 ?’” 134 (CONDÉ, 2012, p. 125). 

 

 

 

 

 
133 Si, avant l’émergence de la Négritude, l’écrivain antillais se trouvait devant un vide – une absence de modèle 
et une invisibilité culturelle notoire –, la situation s’est paradoxalement compliquée avec le développement de ce 
mouvement et de ceux qui l’ont suivi : Créolité et Antillanité. Condé a d’abord dû s’affranchir des modèles nés de 
la Négritude et elle reconnaît, dans son entretien avec Elisabeth Nuñez (City University of New York, 28 janvier 
2009), la difficulté de cette entreprise : « On n’est pas libre lorsque l’on commence à écrire. J’étais si influencée 
par Césaire que je me trouvais dans une prison. Il m’a fallu des années pour me débarrasser de cela». 
134  Assim como Diógenes que procurava um homem honesto nas portas de Atenas, eu também queria ter me armar 
com uma lanterna e sair correndo aos prantos: ‘África, onde está você?’. 
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3. A LIBERDADE NA OUTRA ESQUINA 

 

O título desta parte final é uma referência ao capítulo intitulado “Le Paradis? Un peu 

plus loin” de La vie sans fards (2012), que relata: uma visita à Keita Fodéba; o trabalho do 

marido de Condé, Mamadou Condé, com a Quinzaine Théâtrale; e o desemprego consecutivo. 

“Le Paradis? Un peu plus loin”, como foi traduzida para o francês, ou “O paraíso na outra 

esquina”, para o português, é uma obra do escritor peruano Mario Vargas Llosa, El paraíso en 

la otra esquina (2003). 

 Tanto em Le coeur à rire et à pleurer (2013) quanto em La vie sans fards (2012), Condé 

joga com referências explícitas e implícitas a escritores/as, obras literárias, provérbios, 

produções fílmicas, de modo especial com os títulos dos capítulos - “The Bluest Eye”, romance 

de Toni Morrison (1970); “One Flew over the Cuckoo’s Nest”, filme dirigido por Milos Forman 

(1975). 

 A autora explica esse dialogismo irrevogável, que é marca também das suas obras 

ficcionais - a título de exemplo, La migration des coeurs (1995), romance que, à princípio, é 

uma “reescrita” e adaptação de Wuthering Heights (1847), mas se torna pertencente “somente 

a ela” –, mencionando o chamado “canibalismo literário”, do qual é adepta: 

 
Obedeci a uma regra formulada por Oswald de Andrade, o autor brasileiro do 
Manifesto Antropófago, que dizia que nunca conseguimos nos livrar dos 
valores, das tendências, dos gostos impostos pela colonização e que, portanto, 
devemos devorá-los e refazê-los em algo nosso. Eu fagocitei Emily Brontë e 
transformei seu livro num livro pessoal que pertencia apenas a mim135 
(CONDÉ; PFAFF, 2016, p. 125). 

 
O ato de fagocitar à sua maneira as influências culturais do estrangeiro, nomeadamente 

do “colono”, remete-nos ao movimento vanguardista da antropofagia, que é citado pela própria 

autora. Assim como vemos no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade: “Só a 

ANTROPOFAGIA nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente” (1976), Condé 

incorpora essa premissa na sua convocação por uma liberdade de escrita e de ser: “É preciso 

chegar a um estágio onde o mundo exterior não conte. O que importa é unicamente o que você 

 
135 J’obéissais à une règle formulée par Oswaldo de Andrade, le Brésilien auteur du Manifeste anthropophage, qui 
disait qu’on n’arrive jamais à se défaire des valeurs, des tendances, des goûts imposés par la colonisation et qu’il 
faut donc les dévorer et en refaire quelque chose qui vous appartienne en propre. J’ai phagocyté Emily Brontë et 
j’ai fait de son livre un livre personnel qui n’appartenait qu’à moi. 
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veste por dentro. É preciso chegar a um estágio onde se canibaliza, onde se devora o mundo 

exterior, as influências exteriores para ser capaz de se expressar 136” (2016, p. 147). 

Dentre as possíveis vias de alcance de uma expressão de si que são dispostas e instruídas 

pelas ordens e desordens literárias, Condé busca articular sua liberdade para “além” delas. Ela 

se sente em um impasse diante da insurgência de modelos revolucionários a serem seguidos e 

desconfortável em se fechar num único molde. O desconforto, aliás, a provocação, a “verdade” 

fantasiada – “Esse desejo de mostrar, de contar histórias não é mentir. É pegar o real, adicionar 

um pouco de sonho e chegar a uma espécie de resultados complexos e perfeito 137” (CONDÉ, 

2011, 34 :15 – 35 :18) –, tudo isso se transforma, para Condé, em espaço de escrita, de ser e de 

estar. Tudo o que se escapa e que se perde, que é móvel, que se transmuta, é louvável para o 

texto, e, se pudéssemos apontar uma origem, ou um lugar-comum, teríamos o seu próprio 

deslocamento de vida como gerador e combustível para esse chamado de liberdade. Deglutir e 

regurgitar, “refletir e refratar” a linguagem. Benedito Nunes aduz: “Há coerência na loucura 

antropofágica - e sentido no não-senso de Oswald de Andrade” (1979, p. 37). 

Mas uma gênese de proposta difere o movimento antropofágico de Oswald do 

canibalismo literário divulgado por Condé. O ponto primordial que traça um paralelo entre as 

vanguardas europeias e a poética de Oswald de Andrade é o caráter de ruptura concebido por 

movimentos vanguardistas. Uma ruptura que nasce da insatisfação com um passado/presente e 

que busca apontar novos caminhos para um presente/futuro. A criação de novas palavras e o 

uso de uma sintaxe própria (e não fascista) se assemelha à loucura de que os surrealistas tomam 

como sua bandeira e à ausência de nexo que os dadaístas proclamam (sua única lei). Não 

preocupado com descrições minuciosas e “caretas” que se afogam em grandes romances 

canônicos (diga-se de passagem, José de Alencar, criticado por Oswald no seu manifesto 

antropofágico), ele entrega uma poética objetiva e rica em significado, que por vezes parece 

perder o nexo e a lógica (DADÁ!), mas o perde pois, justamente, se contrapõe a 

“automatização” da linguagem, tão veementemente criticada pelas vanguardas europeias. 

A questão é que esse movimento propunha uma nova identidade brasileira, logo, uma 

possível nova ordem, ainda que surgindo de uma desordem. Para isso, Oswald bebe da língua 

falada (“abaixo às bibliotecas, às academias”), da palavra como imagem (“cosmoramava”), da 

antropofagia de outras culturas engolidas e vomitadas à nossa maneira (abaixo o índio filho de 

 
136 Il faut arriver à un stade où le monde extérieur ne compte pas. Ce qui compte, c’est uniquement ce qu’on porte 
en soi. Il faut arriver à un stade où on cannibalise, où on dévore le monde extérieur, les influences extérieures pour 
arriver à exprimer son moi. 
137 Ce désir de montrer, de raconter d’histoires c’est pas mentir, c’est prendre le réel et ajouter un peu de rêve et 
arriver à une sorte de résultat complexe et parfait. 
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Maria, sobrinho de seu João). A sua loucura surrealista esteve em propor o seu devir, o devir 

da sua poética, não alicerçada em moldes pré-estabelecidos. 

 
Para Oswald, a originalidade nativa compreendia os elementos populares e 
etnográficos da cultura brasileira, outrora marginalizados pelo idealismo 
doutoresco da intelligentsia nacional no século XIX. Mas incluía também "o 
melhor de nossa tradição lírica", forçosamente romântica - e a inteira tradição 
lingüística que o uso ideológico da língua portuguesa no Brasil neutralizara. 
(NUNES, 1979, p. 33) 

 

Ainda que mantivesse o caráter de ruptura, situar a antropofagia de Oswald nessa 

escalada por uma construção de identidade brasileira permite-nos compreender o teor da 

menção de Condé a ele, que não se baseia na intenção de forjar identidades. Ela se concentra 

na proposta de conceber a noção antropofágica e ampliá-la de contexto, sem o intuito de colocá-

la em função de “nacionalidades” ou de voltar fixamente o olhar para produções “de fora”, pelo 

contrário. A partir dela e de acordo com o seu canibalismo, não haveria espaço para uma ordem 

ou para modelos. Expressar-se viria da contínua alimentação inevitável dos exteriores 

(rompendo delimitações convencionais), que entram em combustão consigo mesma, uma 

espécie de troca. Assim como as cidades, para ela, devem ser sentidas, vividas, e não decifradas 

por pontos turísticos, – elas se revelam apenas para quem lhe vive: “Para mim, uma cidade deve 

permanecer secreta138” (CONDÉ, 2011, 3: 56 – 4: 25) – esse canibalismo não segue diretrizes 

de linguagem, nem se presta a explicações formais, ele não se condensa em descrições.  

Citando como exemplo o Éloge de la créolité, Condé considera esse texto, espécie de 

manifesto, um marco dentro do retrato literário que começa a ganhar contorno nesse estado de 

“pré” (ou não) literatura advinda das Antilhas, destacando pequenas mudanças (presença de 

sexualidade, embora apenas masculina ainda) de cenário nas obras de Confiant e Chamoiseau. 

Contudo, o clamor por uma permanência e “resgate” de elementos da cultura popular, para ela, 

parece estagnar um espaço que é irredutivelmente em movimento, além de trilhar por uma 

combinação pouco atrativa para a “imaginação” do/a escritor/a. Nas suas palavras: 

 
A tediosa enumeração dos elementos da cultura popular que é feita nas 
primeiras páginas do manifesto deixa pouca liberdade para a criatividade. 
Estamos condenados ad vitam aeternam a falar sobre mercados de legumes, 
contadores de história, “dorlis”, “koutem” ...? Estamos condenados a explorar 
até a saturação os recursos das nossas estreitas ilhas? Nós vivemos num 
mundo onde as fronteiras já deixaram de existir. Guadalupe e Martinica, para 
melhor ou para pior, entraram para o Mercado Comum Europeu e recebem no 

 
138 Pour moi une ville doit rester secret. 
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seu solo milhares de homens e mulheres de todos os tipos de países. Metade 
da população de cada ilha mora no estrangeiro. Parte dela não fala mais a 
língua crioula, embora permaneça crioula, já que uma simplificação 
prejudicial, ainda que feita por uma escola de sociólogos, iguala identidade à 
língua. Em novos ambientes, enfrenta-se novas experiências que remodelam 
a personalidade antilhana. Para aqueles que ficam nas ilhas, mudanças 
também acontecem.139 (CONDÉ, 1993a, p. 130) 

 

A insatisfação de Condé notadamente considera o projeto de retomar culturalmente 

tradições para a fundação identitária de uma literatura como escorregadio. Ela alerta para a 

saturação de elementos e o efeito rebote que pode acidentalmente recair sobre as futuras 

gerações de escritores/as. A evocação restrita de um arcabouço que não acompanha por via de 

regra o movimento efervescente que se instala no caos dos arquipélagos; isso pode tomar 

proporções de faces que se desencontram e que não se cruzam. Não existiria identidade 

homogênea. Entre os indivíduos haveria elementos em comum, mas isso seria insuficiente para 

criar uma unidade coletiva: “Pode haver fatos, referentes comuns, uma língua que as pessoas 

falam, mas no interior cada um é diferente, cada um é outro e essa é a única forma de viver a 

vida. Se estamos sempre em busca de uma posição unitária, não temos sucesso140” (2015, p. 

163). 

Ademais, Condé cava para encontrar conexões, mudanças, e rejeita qualquer 

simplificação. O chamado grita por não saturar a identificação de origens e isso nos remete, 

com a devida divagação, ao que o cineasta Frank Beauvais diz sobre o seu filme “Ne croyez 

surtout pas que je hurle” (2019). O texto audiovisual é composto por uma bricolagem dos mais 

de 450 filmes que Beauvais assistiu durante o período de seis meses. Deprimido após um 

rompimento e residindo na Alsácia, ele mergulha num fluxo de imagens e idealiza uma espécie 

de documentário com traços autobiográficos; seleciona recortes do que assistiu para transmitir, 

se possível, a experiência que viveu. 

Beauvais narra seu desabafo em voz over, por cima da composição de clipes, e a 

informação das referências de cada corte é retida até os créditos finais. Caminhamos na 

 
139 The tedious enumeration of the elements of popular culture which is made in the first pages of the manifesto 
leaves very little freedom for creativity. Are we condemned ad vitam aeternam to speak of vegetable markets, 
story tellers, “dorlis”, “koutem” …? Are we condemned to explore to saturation the resources of our narrow 
islands? We live in a world where, already, frontiers have ceased to exist. Guadeloupe and Martinique, for better 
or for worse, have entered the European Common Market and welcome on their soil thousands of men and women 
from all sorts of countries. Half of the population of each island lives abroad. Part of it no longer speaks the Creole 
language, although they remain Creoles, since a damaging simplification, albeit made by a school of sociologists, 
equates identity with language. In new environments one faces new experiences which reshape the West Indian 
personality. For those who stay on the islands, changes occur also. 
140 Il peut y avoir des faits, des référents communs, une langue que les gens parlent, mais à l’intérieur, chacun est 
différent, chacun est autre et c’est le seul moyen de mener sa vie. Si on est toujours à chercher une position unitaire, 
on n’y arrive pas. 
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incerteza, na imprecisão, sem saber quem produziu aquelas imagens, quem participou delas, de 

onde elas advêm. E na medida em que adentramos o espaço particular de Beauvais através da 

sua narração, esses detalhes técnicos, de identificação, de caça ao que nós conhecemos, de 

procura por um rosto conhecido, de uma pista sobre a origem de cada clipe, tudo isso perde 

sentido diante do cenário maior que está sendo disposto. Beauvais justifica a série de escolhas 

tomadas a fim de dar ênfase ao processo de bricolagem, que inclui a ausência de identificação 

de cada filme durante sua rodagem, da seguinte maneira: “Se o espectador entra no filme 

tentando identificar a origem de cada cena, perguntando-se se acertou, temo que ele não 

conseguirá se conectar com a narração141”. A relação é favorecida pelo turbilhão imagético, que 

é apresentado como um redemoinho, sem contornos definidos. 

Desse modo, as conexões são privilegiadas, o ritmo. Por mais grotesco que aparente ser 

o seguinte comentário crítico, ele representa uma versão de um canibalismo a partir do consumo 

desenfreado de filmes, um canibalismo fílmico que beira a saturação, que toma o conceito em 

toda sua literariedade: “A descrição do diretor de sua condição como ‘bulimia de filme’ sugere 

que estamos vendo um filme – picado em pedaços como as famosas cenouras em cubos de Billy 

Connolly – que foi vomitado após uma orgia de consumo142”. Traduzindo de outra forma, seria 

como fagocitar os diálogos, as transições, e regurgitá-los de modo que uma particularidade surja 

desse processo. Não é mais sobre unir, comprimir e resgatar, mas dissecar uma nova narrativa. 

O diálogo que Condé estabelece através dos títulos dos capítulos e das referências às suas 

leituras, em Le coeur e La vie, cria um mosaico que dialoga com a “caoticidade” dos 

personagens que surgem ao longo da narrativa e do seu transitar afetivo e geográfico. 

 

 

3.1 Viajar é impreciso, recordar é preciso 

 

 Entre a ida e o destino, encontra-se um itinerário, que transforma o começo e o fim em 

imprevisibilidade. Confessando, em Le coeur à rire et à pleurer e La vie sans fards, seu 

exercício de sua busca de si, ela revela, de certa forma, o devir de sua procura da liberdade, do 

canibalismo como companheiro de viagem, de escrita e de vida. Ela chama sua série de 

deslocamentos de “viagens de descoberta” e o que ela descobre com esse movimento é que não 

 
141 If the spectator steps into the film trying to identify the origin of each shot, wondering if he guessed right, I fear 
he’ll become unable to connect to the narration. 
142 The director’s description of his condition as “film bulimia” suggests that we’re looking at a movie – diced into 
chunks like Billy Connolly’s famous diced carrots – that has been vomited up after an orgy of consumption. 
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há destino, senão a certeza da mudança. A diferença é a chave que se repete independentemente 

do lugar em que esteja. Ao contrário da “descoberta” dos “descobridores”, colonizadores, que 

significa “se apossar”, a descoberta de Condé, de quem tantas coisas já haviam sido tiradas, 

ganha um outro significado. No prefácio de Moi, Tituba (2019), Evaristo comenta: “para os 

povos ditos “descobertos”, a canção entoada é atravessada por outros sentidos, em tom 

profundamente diverso. ‘Recordar é preciso’: é necessário ainda exorcizar as dores, curar os 

traumas” (EVARISTO, 2019, p. 8) –, em referência ao seu poema “Recordar é preciso”: “O 

movimento vaivém nas águas-lembranças/ dos meus marejados olhos transborda-me a vida,/ 

(...) Sou eternamente náufraga,/ mas os fundos oceanos não me amedrontam/ e nem me 

imobilizam./ Uma paixão profunda é a boia que me emerge./ Sei que o mistério subsiste além 

das águas” (EVARISTO, 2017, s. p.). 

Ao abandonar essa fase física, de jornada geograficamente concreta, sobram os vínculos 

afetivos estabelecidos e resta o resultado: 

 
No final, todas essas viagens foram viagens de descoberta. Esse tipo de 
viagem, não faço mais, pois agora entendi um pouco melhor que Maryse 
Condé não é africana, não é americana, talvez nem seja antilhana, Maryse 
Condé é simplesmente ela mesma, uma certa mistura, o resultado de uma série 
de experiências puramente individuais. 143 (CONDÉ, 2015, p. 155) 

 

 Referindo a si mesma na terceira pessoa – sua figura de escritora, de mulher, de 

personagem –, Condé descarta possíveis definições para ela e encontra a explicação que melhor 

se aproxima: “Maryse Condé est simplement elle-même”, o que nos lembra, especialmente a 

sequência “n’est pas une Africaine, n’est pas une Américaine, n’est peut-être même pas 

Antillaise”, o título do livro, de Dany Laferrière, Je suis un écrivain japonais (2008). Contendo 

multidões, a complexidade lhe atrai mais do que a simplificação. As experiências se ocupam de 

relativizar normas. A descrição, então, é priorizada em detrimento da prescrição. Os rótulos que 

existem antes mesmo da sua vinda ao mundo, à espreita para lhe marcarem, são, à princípio, 

renegados, para em seguida serem dissecados e questionados. 

O mesmo é aplicado aos seus achados na África, onde encontra, de um lado, o desprezo, 

e do outro, o idealismo. Assim como ela se percebe “une série d’expériences purement 

individuelles”, ela abraça a África em toda sua complexidade, aceitando a existência dos blocos 

 
143 Finalement, tous ces voyages-là, c’était des voyages de découverte. Ce genre de voyages, je ne les fais plus 
parce que maintenant je suis arrivée à savoir un peu que Maryse Condé n’est pas une Africaine, n’est pas une 
Américaine, n’est peut-être même pas Antillaise, Maryse Condé est simplement elle-même, un certain mélange, 
résultat d’une série d’expériences purement individuelles. 
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conflitantes e recusando qualquer perspectiva de excesso – “C’est de cette époque-là que je me 

détachai passablement d’Aimé Césaire, tout en continuant d’admirer sa poésie et devins une 

Fanonienne convaincue144” (2012, p. 112). Na estrada para Accra, perdida em seus 

pensamentos, Condé diz ter a seguinte “iluminação”: 

 
L’Afrique était une complexe construction autarcique qu’il fallait accepter en 
bloc avec ses laideurs et ses trouvailles de splendeur. Accepter et même chérir. 
Car viendrait le temps de la colonisation, qui serait celui du mépris aveugle et 
de la destruction par les Européens. Les tenants de la Négritude péchaient, 
quant à eux, par excès d’idéalisme. Ils ne voulaient retenir que des beautés 
défuntes qu’ils prétendaient éternelles145. (2012, p. 192) 

 

Retomando Confiant e Chamoiseau, Condé discute novamente o fardo identitário que é 

depositado sobre seus ombros, em particular dos/as antilhanos/as. 

 
Sim, porque, na verdade, para ser de Guadalupe, existe uma espécie de padrão, 
uma estrutura que é desenhada. Uma pessoa de Guadalupe é aquela que é 
africana, que tem um grande amor pela África, que fala crioulo. Confiant e 
Chamoiseau dizem que, se um escritor não fala crioulo, sua própria 
criatividade sofre e perde enormemente. Então, devemos gostar de certas 
coisas culturais, uma forma de música, frutas... mas nunca me encontrei neste 
modelo; (...) Devo dizer que, como não compartilho desses sentimentos, não 
sou antilhana? Não. Acho que a identidade das Antilhas deveria ser muito 
flexível e depender de cada indivíduo... que não seja uma roupa que forçamos 
as pessoas a vestirem. 146 (2015, p. 161) 

 

 O sentimento de exclusão é companheiro de Condé não somente no seu local de 

nascimento, como também nas suas viagens. O que lhe é surpreendente, todavia, não é a 

exclusão na França ou nos Estados Unidos (onde o racismo é, para ela, antecipadamente 

esperado em razão do poder colonial exercido), mas a “desintegração” dentro de sua própria 

“comunidade”, entre seus ditos “semelhantes”. Uma posição baseada no que ela acaba de citar, 

 
144 Foi nessa época que me desliguei de Aimé Césaire, continuando a admirar sua poesia, e me tornei uma 
fanoniana convicta. 
145  A África era uma complexa construção autárquica que era necessário aceitar como um todo, com as suas 
fealdades e seus achados esplendorosos. Aceitar e até valorizar. Porque chegaria o tempo da colonização, que seria 
a época do desprezo cego e da destruição pelos europeus. Os partidários da Negritude, por sua vez, pecaram por 
excesso de idealismo. Eles só queriam guardar belezas mortas que desejavam ser eternas. 
146 Oui, parce qu’en fait pour être un Guadeloupéen, il y a une sorte de norme, un canevas qui est dessiné. Un 
Guadeloupéen, c’est une personne qui est africaine, qui a un grand amour pour l’Afrique, qui parle créole. Confiant 
et Chamoiseau disent que si un écrivain ne sait pas parler créole, sa créativité même en souffre et perd énormément. 
Ensuite, on doit aimer certaines choses culturelles, une forme de musique, des fruits... or moi je ne me suis jamais 
retrouvée dans ce modèle ; (...) Dois-je dire que, comme je ne partage pas ces sentiments, je ne suis pas antillaise 
? Non. Je crois qu’il faudrait que l’identité antillaise soit très souple et dépende de chaque individu... qu’elle ne 
soit pas un vêtement qu’on veut vous enfiler de force. 
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no não compartilhamento dos mesmos sentimentos, da mesma esfera. A identificação com os 

aspectos culturais que seriam verdadeiramente e tipicamente antilhanos/as esbarra nos sabores, 

cheiros e sons que seriam da sua preferência e desalinhados desse retrato que é desenhado. 

Acuada, ela não encontra sentido no modelo proposto, na predeterminação do que ela deveria 

sentir, de como ela deveria se comportar. Ela mesmo se questiona se é antilhana de fato, se pode 

ser assim identificada, e se diz consumida, exausta de precisar recorrer a legitimação coletiva, 

a aceitação por aparências, a redução de complexidade, para poder se declarar “algo” ou 

“alguém”. 

Prosseguindo com a entrevista concedida a Noëlle Carruggi, Condé reitera que as 

características pelas quais sofre “julgamento” são nada mais do que exteriores. Ela as considera 

como partículas de um todo submerso e esse todo permaneceria ignorado, subjugado. O seu 

traço de ironia e a sua insistência na marca de diferença provocam choque e ultraje, mas a 

finalidade não seria o prazer extraído disso, embora o “riso” surja frequentemente como 

catalisador da sua dor. A busca pela verdade, pela autenticidade, esta sim estaria em mente, 

cogitada a ser o motivo de cultivar o “diferente”. 

 
Por que precisam me julgar através de elementos externos? Por que não podem 
me amar pelo que sou? À medida que queriam me forçar, fazer-me caber em 
um modelo, afastei-me dele e quis me tornar diferente, não pelo prazer de 
chocar, mas simplesmente para ser aceita em outros termos que não os falsos 
termos que queriam impor; foi como sempre uma busca pela verdade e 
autenticidade.147 (CONDÉ, 2015, p. 161) 
 

Recusar a semelhança imposta como barganha de aceitação incita uma mudança de 

“bases”, entre aquelas “falsas” e as “outras”. Alinhar-se a um modelo estaria fora de 

consideração na medida em que desejar a diferença, tornar-se diferente, à margem das 

dependências que limitam, seria uma saída, uma via de escape não somente do julgamento como 

também do enclausuramento. No lugar de seguir uma ordem ou se opor diametralmente a ela – 

apenas uma fase temporária –, encontrar-se-ia a busca perpétua por outro modo de ser.  

Novamente, em La vie sans fards, Condé retorna com o verbo “integrar” e o que ele 

implica. Seu contato assimilado aos valores franceses e ocidentais durante a infância, através 

dos seus pais, com o que ela nomeia de uma “integração” forçosa lhe provoca posteriormente 

uma repulsa pela ideia de se “integrar”. Na África, ela se depara com uma nova situação, mas 

 
147 Pourquoi faut-il que les gens me jugent à travers des éléments extérieurs ? Pourquoi ne peut-on pas m’aimer 
pour ce que je suis ? Au fur et à mesure qu’on voulait me forcer, me faire conformer à un modèle, je m’en éloignais 
et voulais devenir différente, non pas pour le plaisir de choquer, simplement pour être acceptée sur d’autres bases 
que les bases fausses que l’on voulait m’imposer ; c’était comme toujours une recherche de vérité et d’authenticité. 
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na qual o verbo se repete, onde é possível escutar ecos. A transformação da superfície é 

retomada como um atalho para a aceitação e o convívio. Ainda assim, tudo é revestido de uma 

ilusão, cria-se uma ilusão, pois essa camada externa em momento algum se mesclaria e passaria 

a refletir com fidelidade o caos de experiências de Condé. 

Por conseguinte, a escritora logo se percebe rompendo a casca. Percebe que as mudanças 

no vestuário, a título de exemplo, não despertam a resposta esperada. A reação que lhe 

acompanha é a de ser vista, eventualmente, como “toubabesse”. Sendo impossível convencer, 

a longo prazo, os outros e a si mesma da ilusão, das tentativas fracassadas, Condé move para 

suas refrações. Suas “bizarrices”, “cicatrizes” e “tatuagens” emergem da sua pele, do seu corpo 

e falam por si. As marcas são o que lhe reveste e lhe refrata. Pressionada para se integrar, sem 

escolhas, à multidão, ela interfere nas intervenções e nos conselhos e resiste com sua típica 

rebeldia à persuasão.  

 
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. (...) 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 ? Personne ne se souciait de 
l’état de mon esprit et surtout de mon cœur. Mon cœur, tellement compatissant 
aux souffrances du peuple qui m’entourait.148 (2012, p. 88-89) 

 

Conhecendo um ambiente no qual um poder colonial impõe, através da educação e da 

influência cultural, a assimilação, e associando-a a noção de integrar, Condé identifica, longe 

de se repetir como uma opressão, que a “verdadeira” integração estaria a ser confundida por 

elementos visuais naquele novo contexto. A abordagem baseada unicamente na aparência, e 

influenciada por uma perspectiva ocidentalizada de supervalorização do sentido da visão, 

provoca um descompasso no cerne da relação afetiva, cultural, e de vivência. A visão se 

sobrepõe, ou melhor, substitui, estabelecendo uma hierarquia, outras formas de conceber o 

corpo e, por conseguinte, relações, principalmente de convívio. A adesão de imagens e símbolos 

específicos, mas que não representam significado real ao seu sujeito, e que não constituem a 

 
148  Eu estava começando a odiar a palavra “integrar”. Durante toda a minha infância, estive integrada sem ter 
escolhido aquilo, pela vontade única dos meus pais, aos valores franceses, aos valores ocidentais. (...) Não podiam 
me aceitar como eu era, com minhas peculiaridades, minhas cicatrizes e minhas tatuagens? Além disso, integrar-
se resumia-se a mudar superficialmente sua aparência? Balbuciar línguas? Desenhar rosetas no cabelo? A 
verdadeira integração não implica, antes de tudo, uma adesão do ser, uma modificação espiritual? Ninguém se 
importou com o estado da minha mente e, sobretudo, com o meu coração. Meu coração, tão compassivo com o 
sofrimento das pessoas ao meu redor. 
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“autenticidade” almejada por Condé, se esvazia no seu discurso, no seu propósito de aceitação 

mútua.  

Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí explica que “No Ocidente, explicações biológicas parecem ser 

especialmente privilegiadas em detrimento de outras maneiras de explicar diferenças de gênero, 

raça ou classe. A diferença é expressa como degeneração149” (2005, p. 3). Desse modo, o ponto 

levantado por Condé aparentemente se refere à perpetuação da importância conferida não 

somente ao fator biológico como também à distinção e exclusão a depender da máscara que se 

porta. O uso do poder e da hegemonia “branca” para tal, mencionado por Oyěwùmí, não se 

aplica a este cenário no qual Condé se encontra – sua bagagem como burguesa, guadalupense 

e influenciada pelos valores franceses numa Guiné muçulmana, falante de outras línguas e 

seguidora de outros valores. Nas palavras de Oyěwùmí, a biologia seria a justificativa para 

domínios exercidos. 

 
Consequentemente, aqueles em posições de poder consideram imperativo 
estabelecer sua biologia superior como uma forma de afirmar seu privilégio e 
domínio sobre os “Outros”. Aqueles que são diferentes são vistos como 
geneticamente inferiores, e isto, por sua vez, é usado para contabilizar suas 
posições sociais desfavorecidas150 (2005, p. 3). 

 

A fala de Oyěwùmí remete-nos a noção fanoniana da “máscara branca” – de pouco 

importaria o que o sujeito fizesse para tentar se camuflar, tentativas nulas, porque continuaria 

a ser “visto”, sua imagem permaneceria sendo a construída e determinada pelo “ser”, e não pelo 

“outro” – “Minha pele negra não é depositária de valores específicos” (FANON, 2008, p. 188). 

Ainda no campo fanoniano, teríamos Condé percebendo certos padrões exigidos e 

comportamentos esperados no interior de grupos, mas que, por uma vez mais, seriam 

“desmascarados” por não eficazmente e genuinamente corresponderem ao caos de experiências 

do sujeito. A escritora, ciente e alvo da equivalência ocidental criada entre diferença e 

degeneração, acrescenta um olhar sobre a recepção da diferença em outros cenários, não 

somente naqueles majoritariamente imponentes de assimilação. 

Nesse percurso, também percorrido por Fanon, Condé se distancia das perspectivas de 

semelhança e homogeneidade, especialmente das que dependem da imagem, da aparência. Ao 

contrário da integração por adesão de uma máscara, ela diz acreditar que a verdadeira integração 

 
149 In the West, biological explanations appear to be especially privileged over other ways of explaining differences 
of gender, race, or class. Difference is expressed as degeneration. 
150 Consequently, those in positions of power find it imperative to establish their superior biology as a way of 
affirming their privilege and dominance over “Others.” Those who are different are seen as genetically inferior, 
and this, in turn, is used to account for their disadvantaged social positions. 
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é aquela por “adesão do ser”. Uma modificação interior. O seu estado de espírito e do coração 

estariam, afinal, em adesão à comunidade que ingressava, marcada principalmente pela 

compaixão que lhe movia. 

Por fim, a harmonia, tão benquista pelo Ocidente, é concebida como um empecilho para 

a identidade. O sofrimento seria inevitável, falar sobre ele, endereçá-lo, escrevê-lo, também. 

Aquele sofrimento de encarar a realidade do que se vê, do estado das coisas, da harmonia 

inexistente, da semelhança única inexistente, ou seja, perceber que a diferença implica, dentre 

outras coisas, estar, por vezes, sozinho. Condé crê “passar por isso e aceitar um tipo de dor. 

Gostamos de estar em harmonia ... que todos sejam iguais, gostamos disso. É muito difícil estar 

sozinho e diferente, (...), mas é preciso. Quem quer se definir, deve passar por isso ”151 (2015, 

p. 162). Aceitar a dura inevitabilidade da solidão que paradoxalmente faz companhia a quem 

porta a diferença. Porém, passar por isso transborda as possibilidades de ser. A imprecisão da 

viagem rompe com as bordas da ordem e da desordem, abrindo rizomas para, possivelmente, a 

liberdade. 

 

 

3.2 Questão da mulher 

 

For the master’s tools will never dismantle the master’s house. (Audre Lorde) 

 

 Nessa busca pela “liberdade”, a corrida pelo estar “além”, desviar-se da ordem e da 

desordem, inevitavelmente percorreu a questão, ou as questões, da mulher. Dispersado o choque 

de descobrir a harmonia fragmentada, antes prerrogativa, entre mulheres e digerida a 

compreensão do mundo construído e dividido por mais um polo distinto – homens e mulheres 

–, Condé encontra dilemas, em sua maioria sem respostas, para sua relação com as vivências 

como mulher. Alguns deles partem do ato da escrita, da experiência de escrita, que lhe arrebata, 

trazendo à superfície da narrativa o que ela se lembra, o que lhe marca. 

 Considerando essa seção para além de divisões em definições, para além de um recorte, 

e sim, um entrecorte, discutiremos passagens das obras Le coeur à rire et à pleurer e, 

principalmente, La vie sans fards nas quais o discurso se interpola com “banalidades” do 

 
151 Je crois que le seul moyen d’arriver à l’identité est de passer par là et d’accepter une sorte de souffrance. On 
aime bien être en harmonie... que tout le monde soit pareil, on aime ça. C’est très dur d’être seul et différent, (...), 
mais il le faut... Si on veut se définir, il faut passer par là. 
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cotidiano que defrontam Condé com um mosaico misógino e “tatuam-lhe” a marca de “mulher 

negra” acompanhada à perversidade institucionalizada. 

O intuito de não tratar como uma divisão delimitada é evitar o equívoco de 

enclausuramento em noções arbitrariamente ocidentais, que podem suscitar uma discussão 

incabível de dores e que, como a própria Condé invariavelmente aborda ao longo de suas obras 

e entrevistas, apagar a complexidade, os tons, as nuances, os relevos das narrativas. Nesse 

sentido, Ina Kerner propõe algumas considerações a serem feitas sempre que se dialogar com a 

interseccionalidade: “sempre que pensarmos a respeito de ligações e intersecções, devemos 

perguntar — ou melhor: saber — o que precisamente se combina e se cruza”. Em adição a não 

“completa substituição de “antigos” diagnósticos centrados nas analogias”, também “não 

podemos pressupor que os elementos individuais das ligações e intersecções funcionam 

necessariamente de acordo com os mesmos princípios” (KERNER, 2012, p. 58). 

A consideração que é imprescindível de ser levada, e que poderá ser observada através 

das falas aqui trazidas, é a de que nesse sistema, mencionado com similaridades por Kilomba, 

Fanon, Césaire, Mama, Oyěwùmí, (e, por que não, no Mesmo de Glissant?), as entrelinhas das 

narrativas, seus borrões, seus esboços, (seus rizomas?) não tem serventia no confronto, nas 

banalidades cotidianas. A partir da lógica e da razão que regem as relações herdeiras do império 

e da colônia, é de conhecimento geral o lugar que cada indivíduo ocupa. 

Na despedida da Guiné, uma das moradias que mais lhe marcaram dentre suas 

mudanças, Condé rememora como o “infortúnio” dessa terra e as limitações da sua vida nela 

foram responsáveis por lhe ensinar, na prática, uma partícula que o discurso teórico ainda não 

havia conseguido lhe penetrar. Pouco antes disso, a escritora havia mencionado o campo de 

concentração Camp Boiro que existiu durante o regime de Sékou Touré. 

 
Pourquoi pleurais-je ? Parce que je quittais cette infortunée terre à laquelle je 
m’étais si profondément attachée et vers laquelle je ne devais jamais revenir, 
je le sentais. Plus que les discours théoriques de mes amis, c’est elle qui 
m’avait enseigné le souci du peuple et la compassion. J’avais compris que rien 
ne pèse plus lourd que la souffrance d’un enfant. Bref, elle m’avait pénétrée 
d’une leçon que je ne devais jamais oublier : ne pas prendre en compte sa seule 
infortune, mais se soucier de celles du plus grand nombre.152 (2012, p. 146) 

 

 
152 Por que eu estava chorando? Porque estava deixando aquela terra infeliz, à qual havia me apegado tão 
profundamente e à qual nunca voltaria, eu sentia. Mais do que os discursos teóricos de meus amigos, era ela quem 
me tinha me ensinado a preocupação com as pessoas e a compaixão. Compreendi que nada pesa mais do que o 
sofrimento de uma criança. Enfim, ela me deu uma lição que nunca devo esquecer: não levar em conta só o seu 
infortúnio, mas preocupar-me com o da maioria. 
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Por mais múltipla e abrangente que sejam as discussões acerca da identidade e do 

gênero, o que se mantém inegável no cerne do nosso sistema é a facilidade, a simplicidade, de 

identificação de quem é quem. A fim de ilustrar, podemos tomar o presente caso de estudo. 

Enquanto avançamos para o diálogo, a desmitificação, em sentido contrário à assimilação e ao 

exotismo, os registros de violência policial e de feminicídio (a título de exemplo, embora seja 

possível citar as hegemonias na formulação do cenário cultural e econômico) revelam que não 

há dúvidas nem hesitação quanto a quem deve morrer e ser varrido da sociedade. 

No que é proposto como necropolítica, Mbembe articula os processos de colônia, de 

estado de terror, de racismo, do passado, da modernidade tardia, do ocidente, que se aplicam ao 

que é referido nesses últimos parágrafos. Embora o trecho a seguir seja sobre o passado 

colonial, ele não se distancia do “pensamento filosófico moderno” e do imaginário, nos quais 

“a colônia representa o lugar em que a soberania consiste fundamentalmente no exercício de 

um poder à margem da lei” (2016, p. 132): 

 
Da negação racial de qualquer vínculo comum entre o conquistador e o nativo 
provém a constatação de que as colônias possam ser governadas na ilegalidade 
absoluta. Aos olhos do conquistador, “vida selvagem” é apenas outra forma 
de “vida animal”, uma experiência assustadora, algo alienígena além da 
imaginação ou compreensão. (MBEMBE, 2016, p. 133) 

 

Não há meio termo, relatividade ou revisão de conceitos para realizar uma “limpeza”, 

uma “maquiagem” nas cidades ou identificar os sujeitos considerados como essa “experiência 

assustadora” e inferior. Não há interesse e procura pelas vozes que são caladas, que são 

relegadas a uma sombra (no sentido negativo) na história. Ademais, Patricia Hill Collins reitera 

que “Cada um de nós deve aceitar as múltiplas maneiras nas quais as categorias de análise de 

raça, classe e gênero moldam nossas biografias individuais” (2015, p. 28). Dessa maneira, 

haveria de olhar não apenas para as velhas estruturas de opressão e o jeito que elas operam, 

como também se olhar, perceber as impressões que foram instauradas em nós, tanto na forma 

de privilégios individuais quanto nas ferramentas opressoras de nosso conhecimento. 

 

 

3.2.1 Ousar escrever 

 

Como fora mencionado na breve introdução dessa seção, Condé se inscreve em seus 

textos e ilustra diferentes perfis de si, sendo estes uma possível demonstração das variações de 

pensamento e de fases que terminam por fazer da sua ordem e da sua desordem um ensaio de 
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liberdade. Da liberdade aspirada. A escritora se revela em Le coeur e La vie sans fards através 

do seu percurso, do seu itinerário, do seu movimento, como comenta Moudileno: “Do 

nascimento ao exílio, e às vezes ao retorno, os movimentos da vida sempre se expressam, em 

Condé, por meio de migrações, corpos e corações”.153 (2015, p. 16) 

Contudo, sua busca de si, iniciada já em Guadalupe – “pendant des années, je me 

contentai d'être une sorte de mouche du coche, importune à tout le monde154” (CONDÉ, 2013, 

p. 72) –, de certa maneira, “oficializada” na escrita, não é impermeável às ranhuras da 

superfície. No trecho a seguir de La vie sans fards, Condé discorre sobre a experiência efusiva 

que a escrita lhe proporciona e, por mais sublime que seja o efeito catártico encontrado, ela é 

surpreendida pela percepção de que seus “problemas pessoais” não haviam sido 

deliberadamente contemplados até o momento de escrita das suas “memórias”; o que amplifica 

todo o seu deslocamento-ensaio, uma vez que sua “revelação” de si permanece sempre 

incompleta, embaçada e respingada para além da suas obras testemunhais. 

 
Dès que j’en avais eu la force, je m’étais assise derrière ma machine à écrire. 
À mon insu, quelque chose s’était déverrouillé en moi et j’étais résolue à 
devenir écrivain. Comme Roger Dorsinville, je noircissais des pages et des 
pages. Je ne sais comment cette décision m’était venue. Certes j’avais des 
doutes. Parfois je la jugeais risible. Voilà que j’envisageais de nourrir quatre 
enfants avec les fumées de mes pensées. À d’autres moments, elle me 
paraissait arrogante. Qui étais-je pour oser pénétrer dans le cercle magique de 
ceux que j’avais admirés ? Pourtant dans l’ensemble je tenais bon. Ce qui me 
frappe, c’est que je ne songeais pas à parler de mes problèmes personnels ; par 
exemple à évoquer le tsunami amoureux qui venait de me bouleverser. 
Pudeur ? Ambitions plus hautes ? 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. Par contre, au fil des années, certains épisodes politiques 
m’obsédaient : ainsi le complot des enseignants en Guinée sur lequel je 
revenais constamment155. (CONDÉ, 2012, p. 266) 

 

 
153 De la naissance à l’exil, et parfois au retour, les mouvements de la vie se disent toujours, chez Condé, par des 
migrations, des corps et des cœurs. 
154 Por anos, eu me contentava em ser uma espécie de mosca do barco, importuna a todo mundo. 
155  Assim que tive forças, sentei-me atrás da minha máquina de escrever. Sem que eu soubesse, algo havia se 
desbloqueado em mim e eu estava decidida a me tornar escritora. Como Roger Dorsinville, eu enegrecia páginas 
e mais páginas. Não sei como essa decisão não tinha me ocorrido. Certamente tinha dúvidas. Às vezes eu a achava 
risível. Então eu planejava alimentar quatro crianças com os meus pensamentos. Outras vezes, a ideia me parecia 
arrogante. Quem era eu para ousar entrar no círculo mágico daqueles que admirava? No geral, porém, eu me 
mantinha firme. O que me impressiona é que não pensava em falar sobre meus problemas pessoais; por exemplo, 
evocar o tsunami amoroso que acabava de me transtornar. Modéstia? Ambições mais elevadas? Assim, antes destas 
Memórias, eu nunca havia falado de Kwame. Ele andava mascarado em certos textos, dando algumas de suas 
características aos meus personagens: machismo, arrogância, insensibilidade. Por outro lado, ao longo dos anos, 
certos episódios políticos me obcecaram: por exemplo, a conspiração de professores na Guiné a que eu voltava 
constantemente. 
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A primeira pergunta que ela faz a si mesma parece bem se repetir em forma de dúvida 

entre os escritores e, particularmente, escritoras que estão fora do denominado “círculo 

mágico”, seja por uma Christine de Pizan frustrada pelos comentários de respeitados filósofos 

acerca das mulheres; por uma Virginia Woolf defensora da urgência de se ter um espaço e um 

momento somente seus; por uma Gloria Anzaldúa que clama para que as mulheres não recuem 

e ocupem qualquer espaço para o exercício de escrita; ou por uma Audre Lorde que reconhece 

a poesia não como um luxo, mas como uma necessidade para mulheres e, consequentemente, 

vê que os “santuários” de sentimentos “se tornam um abrigo para aquela divergência tão 

necessária à mudança e à formulação de qualquer ação significativa” (LORDE, 2019, p. 47), 

sendo imprescindível que a fala se sobreponha ao medo. 

A ideia de penetrar esse círculo é adjetivada de ousada – “oser”. Ousar escrever. E nessa 

ousadia ela desnuda suas memórias, que, mesmo quando não referenciadas diretamente, 

emprestam características a suas personagens. Condé se pergunta o porquê de não ter evocado 

anteriormente suas relações amorosas, o machismo do parceiro e os episódios políticos que lhe 

perturbaram – “pudeur?”. Independentemente dos motivos, em um dado momento da narrativa 

ela relembra o episódio de quando enviou uma carta aberta a um jornal após ter assistido o filme 

The Agronomist (2003) sobre o jornalista Jean Dominique, pai do seu filho Dennis. Nela, ela 

argumenta “qu’un homme, dont la conduite vis-à-vis des femmes était répréhensible, ne saurait 

être salué en héros”156 (CONDÉ, 2012, p. 270). O redator chefe, recusando-se a publicar um 

relato atrelado a vida pessoal, sugere: “Si vous voulez vous venger, écrivez un livre!”157 (p. 

270). A insinuação vem de forma dupla: tratar o argumento de Condé como uma tentativa de 

vingança por uma suposta rejeição; e pressupor que uma narrativa literária com elementos 

autobiográficos, para aquela mulher, tivesse caráter vingativo, de modo a menorizar essa 

literatura. O espaço do relato íntimo e sem restrições, sem padrões a seguir, de constante ensaio 

para furar a bolha da liberdade, descarrilha reverbério por parte do público quando se tem, 

particularmente, uma escritora e mulher racializada por trás da escrita. A reação acontece tanto 

quando sua externalização de opiniões políticas não se permite ser regida pela pressão de grupos 

específicos (relembrar as críticas ao seu livro Hérémakhonon de 1976 – “L’accueil réservé à 

mon roman Hérémakhonon paru en 1976 en est la preuve. Que j’ose peindre Sékou sous les 

traits du dictateur Malimwana offusqua journalistes et lecteurs à la fois158”, 2012, p. 112), 

 
156 que um homem cuja conduta para com as mulheres era repreensível não poderia ser saudado como um herói. 
157 Se você quer vingança, escreva um livro! 
158 A recepção dada ao meu romance Hérémakhonon, publicado em 1976, é a prova disso. O fato de eu me atrever 
a pintar Sékou como o ditador Malimwana ofendeu jornalistas e leitores. 
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quanto quando seu ato de escrita mais íntima, que revela experiências e memórias através de 

um “eu”, é englobado num perfil de conteúdo a ser questionado como frívolo ou não virtuoso 

para uma mulher. Para Condé: “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 de me libérer 

de questionnements obsédants”159 (2012, p. 270). Quem também discorre sobre esse refúgio de 

criação, entrecortado para as “mulheres de cor”, é Glória Anzaldua: 

 
O ato de escrever é um ato de criar alma, é alquimia. É a busca de um eu, do 
centro do eu, o qual nós mulheres de cor somos levadas a pensar como “outro” 
— o escuro, o feminino. Não começamos a escrever para reconciliar este outro 
dentro de nós? Nós sabíamos que éramos diferentes, separadas, exiladas do 
que é considerado “normal”, o branco-correto. E à medida que internalizamos 
este exílio, percebemos a estrangeira dentro de nós e, muito freqüentemente, 
como resultado, nos separamos de nós mesmas e entre nós. Desde então 
estamos buscando aquele eu, aquele “outro” e umas às outras (ANZALDUA, 
2000, p. 232) 

 

A “busca” está continuamente presente no deslocamento de Condé. Uma busca que 

poderia ser, como Anzaldua sugere, do “eu” que fora usurpado, no caso, das mulheres 

racializadas, e, de modo mais amplo, de quem fora levado/a a se pensar como “outro” (o escuro, 

o feminino...). Encontramos, então, a mesma sensação de exílio e de se sentir como uma 

estrangeira independentemente de onde se esteja, o que exemplifica a internalização desse 

deslocamento, que força o movimento, a aceitação da diferença, sendo uma junção de ambos o 

que abre o caminho para o encontro e a relação – consigo mesma e com o/a outro/a. O “normal” 

é rapidamente substituído pela noção da estrangeiridade, de estar só, que, paradoxalmente, 

também integra uma “verdade”, uma constatação tranquilizadora de que esse exílio não é 

isolado, nem excludente, ele é afluente. E essa tentativa de reconciliação se dá pelo direito de 

ensaiar uma liberdade. Condé, afinal, percebe que a questão reconciliatória está para além da 

África imaginada, percebe que ela não se encerra neste continente: 

 
Le plus dur de mes réflexions tournait autour de cette question que je ne 
cessais de me poser : avais-je trouvé ce que je cherchais ? Au moins, j’avais à 
présent intégré une notion simple, une notion à laquelle personne ne 
pensait suffisamment : l’Afrique est un continent. Il est composé d’une 
diversité de pays, c’est-à-dire de civilisations et de sociétés160. (2012, p. 174) 

 
159  um livro não é uma forma de me vingar dos indivíduos ou da vida. A literatura é o lugar onde expresso meus 
medos e ansiedades, onde procuro me libertar de questões obcecantes. 
160 O mais difícil dos meus pensamentos girava em torno dessa pergunta que sempre me fazia: será que encontrei 
o que procurava? Pelo menos agora eu havia incorporado uma noção simples, uma noção sobre a qual ninguém 
pensou o suficiente: a África é um continente. É composta por uma diversidade de países, ou seja, de civilizações 
e sociedades. 
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A dimensão da África se expande aos olhos de Condé e sua profusão é a única certeza 

que se mantém. A pergunta que ela se questiona sobre o que encontrou e se ela encontrou o que 

buscava, de certa forma, se apequena diante da amplidão da diferença. A África se transforma 

num personagem mesmo nos seus testemunhos de Le Coeur e La vie sans fards. Apoiando-se 

nas ranhuras da sua memória, a escritora incorpora a metamorfose do continente aberto: 

“L’Afrique enfin domptée se métamorphoserait et se coulerait, soumise, dans les replis de mon 

imaginaire. Elle ne serait plus que la matière de nombreuses fictions”161 (CONDÉ, 2012, p. 

285). Não que ela deserde sua procura, mas, por mais dura que seja a possibilidade de nunca 

reencontrar integralmente “aquele eu, aquele ‘outro’ e umas às outras”, a noção “simples” de 

que há uma diversidade é reconfortante na medida em que desconforta e desconcerta a 

uniformidade hegemônica. Retomamos a noção que Édouard Glissant discorre sobre os rizomas 

em contraposição às raízes e que nos relembra as relações que se desenvolvem em rede ao longo 

do movimento de Condé. 

 
É assim que aprendemos, não a transcendência nem o universal sublimado, 
mas a transversalidade. Demoramos muito para descobrir. Somos a raiz da 
Relação. Raízes subaquáticas: isto é, derivadas, não implantadas em um único 
mastro em um único limo, mas espalhadas em todas as direções de nosso 
universo por sua rede de galhos. Nós vivemos aí, temos a chance de viver, 
essa relativização que participa, essa conjunção que afasta uniformidade.162 
(GLISSANT, 1997, p. 231) 

 

Ainda que a África permaneça ocupando um espaço insubstituível na história e no 

imaginário de Condé, como a própria descreve esse “capítulo” – “O capítulo da África se fecha 

sem se fechar. Porque começa uma outra relação com a África que é pela literatura 163”  (2011, 

28 :57 – 29 :10) –, ela se horizontaliza e continua se multiplicando pelas raízes subterrâneas da 

relação. Glissant contrapõe a perspectiva de derivação à perspectiva de implantação, que é 

propícia de ser observada nas nuances do deslocamento de Condé. A chance de viver performa 

um ensaio de liberdade e isso é permitido no complexo da Relação. O conceito enclausurado e 

 
161 A África finalmente domesticada se metamorfosearia e afundaria, submissa, nas dobras da minha imaginação. 
Não seria mais que o assunto de muitas ficções. 
162 C'est ainsi que nous avons appris, non la transcendance ni l'universel sublimé, mais la transversalité. Il nous a 
fallu bien du temps pour le savoir. Nous sommes les racines de la Relation. Des racines sous-marines: c'est-à-dire 
dérivées, no implantés d'un seul mât dans un seul limon, mais prolongées dans tous les sens de notre univers par 
leur réseau de branches. Nous vivons là, nous avons la chance de vivre, cette relativisation qui est participante, 
cette conjonction qui éloigne de l'uniformité. 
163 Le chapitre en Afrique se clôt sans se clore. Parce que commence d’autre rapport avec l’Afrique qui est par la 
littérature. 
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imutável de identidade perde seu lugar para uma “identidade” rizomática, que, como o capítulo 

da África para Condé, nunca se encerra, apenas entra em fricção com outras “realidades” e 

outros “lugares”, transformando-se, inevitavelmente, em algo inominável, à deriva, mas sempre 

em fluição com alguém. 

O testemunho da escritora, da sua vivência, se faz através do que ela nomeia de um filtro 

de subjetividade. Na entrevista à Carruggi, ela pontua sua abordagem das categorias “Narrador” 

e “Autor” em contrapartida a abordagem de outros “professores de literatura”. Aquele elemento 

que ela buscava, antes mesmo de iniciar sua inscrição nas narrativas, “sem nome”, que lhe 

arremata, se apresenta a ela como um sussurro íntimo, sem a interferência de nomeações, 

definições.  
 

Na verdade, eu estava procurando por um elemento que não conseguia 
encontrar nem nomear. Eu entendia sem que ninguém tivesse me ensinado, os 
acontecimentos de uma história tinham que ser apresentados por meio de um 
filtro de subjetividade. Esse filtro é constituído pela sensibilidade do escritor. 
Grosso modo, apesar da diversidade da narrativa, continua o mesmo, livro 
após livro. É a voz inalterável do autor, sem ofensa aos professores de 
literatura, esforçando-se para distinguir o Narrador do Autor. Meus alunos 
entenderam isso e são o objeto de suas pesquisas.164 (2015, p. 232-233) 

 

A presença da sensibilidade constituiria, assim, a linha de costura que emaranha a 

diversidade da narração e que potencializa a diferença. Condé, como uma fugitiva da 

uniformidade, frusta qualquer tentativa de rotulação, inclusive na separação rígida do narrador 

e do autor.  

 

 

3.3 Da desordem à liberdade 

 

Para que haja a desordem, a ordem é necessária, prerrogativa, preexistente. A desordem 

precisa da ordem para existir, para insurgir. E é desse sistema dicotômico que Condé procura 

se desvencilhar, ter a chance de viver sem estar à mercê dos termos da “ordem”, na constante 

espera da palavra ditadora de quem se afirma o “eu”. A escritora abre uma discussão sobre o 

 
164 En effet, je cherchais un élément que je n’arrivais ni à trouver ni à nommer. Je le sentais sans que nul ne me 
l’ait appris, les évènements d’un récit devaient être présentés au travers d’un filtre de subjectivité. Ce filtre est 
constitué par la sensibilité de l’écrivain. Grosso modo, en dépit de la diversité de la narration, il demeure le même, 
livre après livre. C’est la voix inaltérable de l’auteur, n’en déplaise aux professeurs de littérature, s’évertuant à 
distinguer le Narrateur de l’Auteur. Mes étudiants l’ont bien compris qui en font l’objet de leurs travaux de 
recherche. 
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que haverá de ser o “futuro” da literatura produzida nas e advinda das Antilhas. No trecho a 

seguir de La vie sans fards, ela ironiza os parâmetros impostos às escritoras para que a boa 

reputação delas seja mantida: “On alla jusqu’à me reprocher mon amoralisme et mes 

indécisions. Je découvris que l’écrivain, surtout si elle est une femme, afin de protéger sa 

réputation ne doit peindre que des parangons de vertu”165 (2012, p. 271). Observação 

semelhante é feita por, novamente, Anzaldua, quando se refere aos atributos que uma mulher, 

em particular racializada, deve ter e oferecer para ser considerada e canonizada como uma 

“escritora profissional”: 

 
Nos convencem que devemos cultivar a arte pela arte. Reverenciarmos o touro 
sagrado, a forma. Colocarmos molduras e metamolduras ao redor dos escritos. 
Nos mantermos distantes para ganhar o cobiçado título de “escritora literária” 
ou “escritora profissional”. Acima de tudo, não sermos simples, diretas ou 
rápidas (ANZALDUA, 2000, p. 230) 

 

A questão do distanciamento retorna como fator preponderante ao profissionalismo da 

escritora. Manter-se distante da emoção, da sensação, da memória que narra, da subjetividade 

turva que confunde a leitura, um momento que se transforma em outro sem aviso prévio e ainda 

assim mantendo sua dissolução integral. Seria como substituir o sabor da busca da partícula 

perdida e do encontro pela insipidez do espaço fechado e homogêneo. 

Em A Vagabunda (ano), de Gabrielle Colette, a personagem Renée diz que seu terceiro 

livro foi o mais execrado pela crítica e pelo público leitor, ao mesmo tempo em que se tornou 

seu trabalho preferido. A rejeição sintomática apontava para sua “obscuridade”, como ela diz, 

e saber disso lhe reconfortava.  

 
Disseram que era difuso e confuso, e incompreensível, e longo… Até hoje, 
quando o abro, eu o amo, de todo meu coração. Incompreensível? Para vocês, 
talvez. Porém, para mim, sua cálida obscuridade me ilumina: uma palavra é 
capaz de recriar o cheiro, a cor das horas vividas — ele é sonoro e pleno e 
misterioso como uma concha onde canta o mar, — e eu o amaria menos, creio, 
se vocês o amassem também… (COLETTE, 1992, p. 23) 

 

Semelhantemente, Condé percebe que sua ironia desagrada. A forma de narrar suas 

experiências, sua parte “obscura”, nem sempre atende às expectativas externas, de uma ordem, 

e isso, assim como Renée, não lhe convence a ser cautelosa, pelo contrário. 

 

 
165  Chegaram até a me censurar por meu amoralismo e minhas indecisões. Descobri que o escritor, especialmente 
se for mulher, para proteger sua reputação, deve apenas pintar modelos de virtude. 
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En ce qui les concernait, personne ne tolérait ni humour ni ironie qui étaient 
pour moi les seules manières de relater les expériences si dures, si 
traumatisantes que j’avais vécues, sans larmoyer sur mon sort. Le tollé avec 
lequel mes propos étaient accueillis à chaque fois ne m’incitait pas pour autant 
à garder un silence prudent. Au contraire. J’y allais plus fort. En même temps, 
paradoxalement, je souffrais de la réputation qui se tissait autour de mon 
nom166. (CONDÉ, 2012, p. 230) 

 

A reverência e o culto às ordens e desordens, não fosse a exigência de estritamente se 

enquadrar em um modelo centralizado, poderiam performar um lugar de retorno. Mas insistir 

que os “capítulos esquecidos” sejam anexados sem que ao menos haja uma mudança na e da 

estrutura implicaria numa inclusão que atende aos “velhos” moldes. Françoise Vergès alerta 

para a iminência da assimilação que espreita a oportunidade de reforçar narrativas nacionais: 

 
De fato, é grande a tentação de lutar pela inclusão de “capítulos esquecidos”. 
Eu mesma já me deixei levar por ela, mas percebi rapidamente os limites dessa 
estratégia, porque, se o arcabouço teórico da escrita da história não muda, é 
praticamente certo que esses capítulos só serão incluídos à custa de perder seu 
poder transformador no mundo: seriam adequados ao esquema das fronteiras 
geográficas e às características da narrativa nacional. (VERGÈS, 2020, p. 86) 

 

Vergès compreende a ilusão empreendida pelas iniciativas de inclusão que mascaram o 

controle da narrativa em discursos libertadores, e que, por conseguinte, ignoram a coerência da 

prática. A narrativa é refinada de modo que não provoque, ameace, abale a estrutura. A 

liberdade criativa defendida por Condé é um dos movimentos do apelo que ela faz aos futuros 

e futuras escritores/as. Temendo que a transgressão das imagens tradicionais veladas por uma 

máscara de enfeites não aconteça, e continue a perturbar o enfrentamento das “duras 

realidades”, como o preconceito racial e a corrupção de gestões políticas – dois pontos que para 

ela são por vezes evitados –, e a aceitação de uma “nossa verdade”, a escritora recolhe exemplos 

de escritoras que foram relegadas ao silêncio na historiografia ou seus trabalhos cujo conteúdo 

despertaram querelas por exporem imagens alegadamente “distorcidas” e “difamadoras”. 

Antes de finalizar o artigo sobre o “escritor antilhano” com uma avaliação otimista – 

“Entre os próprios escritores, algumas vozes dissidentes, não somente femininas, embora ainda 

cobertas pelas da maioria, fazem-se ouvir e dão motivo para esperança”167 (1993a, p. 135) –, 

 
166 Para eles, ninguém tolerava nem o humor nem a ironia que eram para mim as únicas maneiras de relatar as 
experiências tão duras, tão traumatizantes pelas quais eu passara, sem lamentar o meu destino. O clamor com o 
qual minhas palavras eram recebidas cada vez não me levou, contudo, a manter um silêncio prudente. Ao contrário. 
Eu insistia com mais força. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, eu sofria a reputação que estava tecida em torno 
do meu nome. 
167 Among the writers themselves, a few dissenting voices, not just female voices, although still covered by those 
of the majority, make themselves heard and give cause for hope. 
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Condé destaca momentos em que vozes femininas, independentemente de propagar seus 

desejos e abordar os temas mais “temidos”, receberam tratamento diferenciado baseado em 

qualquer outro aspecto que não suas “habilidades literárias”. 

 
No começo do século, muito antes de Césaire tentar desesperadamente redimir 
a imagem do negro, Suzanne Lacascade, no seu único romance, Claire-
Solange, âme africaine, construiu uma teoria dos climas a fim de provar a 
superioridade da mulher de cor sobre a branca. É evidente que nem Suzanne 
Lacascade nem Mayotte Capécia tinham um dom particular para escrita, mas 
o esquecimento ao qual infelizmente foram relegadas não é devido à falta de 
habilidades literárias168. (1993a, p. 131) 

 

Ao passo que a estrutura que alimenta esse esquecimento, outros temas citados por 

Condé como recorrentes entre as escritoras, particularmente das Antilhas, são a loucura e o 

suicídio. A intenção de abrir um fluxo por esse caminho da literatura “escrita por mulheres” 

não é precisamente fincar uma divisão restrita ou se enveredar por uma única explicação 

dicotômica – mesmo porque a alta frequência desses temas não é exclusiva dos escritos delas –

, mas discutir um cenário que invariavelmente não se resume e não cessa de se complexificar. 

Para Condé, a transformação que deve existir para que a liberdade de escrita, de criação e de 

imaginação alcance seu devir na literatura, e penetre consequentemente outras instâncias de 

vivência, precisa também ultrapassar a visão unilateralmente política. Ela observa: “Sempre 

que as mulheres falam, elas desagradam, chocam ou perturbam. Os seus escritos implicam que 

antes de pensar em uma revolução política, a sociedade antilhana necessita de uma 

psicológica169” (1993a, p. 131). 

Através de Le coeur e La vie sans fards, como num movimento de retorno, conseguimos 

enxergar o “fundo do problema” que repercute no conjunto da sua obra: a mulher que busca ser 

ela mesma, as mulheres que se buscam. Condé diz que: 

 
Existem aí duas noções diferentes: a forma e o objeto do livro. O objeto é 
sempre o mesmo. A forma das estratégias narrativas muda a cada livro, mas a 
raiz do problema é a mulher que busca ser ela mesma - a mulher 
principalmente, os protagonistas são mulheres que se procuram para ver como 

 
168 At the beginning of the century, long before Césaire desperately tried to redeem the black man’s image, Suzanne 
Lacascade in her only novel, Claire-Solange, âme africaine, constructed a theory of the climates in order to prove 
the superiority of the colored woman over the white one. It is obvious that neither Suzanne Lacascade nor Mayotte 
Capécia had a particular gift for writing, but the oblivion in which they have unfortunately been relegated is not 
due to their lack of literary skills.  
169 Whenever women speak out, they displease, shock, or disturb. Their writings imply that before thinking of a 
political revolution, West Indian society needs a psychological one. 



104 
 

podem ser elas mesmas em um mundo onde você é obrigada a ser "nós". 
(2015, p. 166)170 

 

De modo semelhante à sensibilidade que se desloca conforme o movimento da narrativa 

e nunca se mostra ausente, a noção “forma” do livro a qual Condé se refere também percorre 

as ranhuras da escrita e tenta vislumbrar o devir e o encontro de si, que não acontece senão pela 

diferença.  

 

*** 
 

Ao reencontrar um compatriota que anos antes lhe havia ignorado no Senegal, Condé é 

surpreendida pelo que ele diz em defensiva: “C’est que vous faisiez peur à tout le monde. Vous 

étiez désagréable en diable. Personne ne savait d’où vous veniez. Étiez-vous anglophone ? 

Étiez-vous francophone ? Vous n’aviez pas de mari, mais une trâlée d’enfants de toutes les 

couleurs”171 (2012, p. 276). A inexatidão do retrato que Condé representava desperta pavor em 

qualquer espaço para onde ela se deslocasse. Impossível de ser decifrada, explicada, traduzida, 

compreendida, sua personalidade se torna, então, ainda mais “desagradável”. Ela vive na 

inconformidade, na parte obscura, onde se apoiar na visão para realizar uma leitura, um 

julgamento, é inviável. As marcas que o movimento lhe deixou – e que não foram renegadas 

por Condé, mas abraçadas – são a causa do desconforto alheio. 

 
Je levais la tête vers le ciel clouté de constellations et je souhaitais 
passionnément recommencer ma vie. Ah ! Sortir à nouveau du ventre de ma 
mère, les mains pleines de nouvelles cartes ! Si un dieu se cachait derrière 
cette opacité immense, pourquoi me refusait-il le simple bonheur qu’il 
accordait à tant d’autres ? Pourquoi, pour moi, multipliait-il les épreuves ? 
Vers quoi entendait-il me conduire ? 172 (CONDÉ, 2012, p. 249) 

 

O ventre e o útero da mãe, figura recorrente em Condé, assim como a relação entre mãe 

e filha, ressurge para simbolizar seu desejo por recomeçar, nascer novamente, uma página 

 
170 Il y a là deux notions différentes : la forme du livre et l’objet du livre. L’objet est toujours le même. La forme 
des stratégies narratives change à chaque livre, mais le fond du problème c’est la femme qui cherche à être elle-
même – la femme surtout, les personnages principaux sont des femmes qui se cherchent pour voir comment on 
peut être soi dans un monde ou on vous oblige à être « nous ». 
171  É porque você assustava todo mundo. Você foi desagradável como o diabo. Ninguém sabia de onde você vinha. 
Você falava inglês? Eram de língua francesa? Você não tinha marido, mas uma série de filhos de todas as cores. 
172  Olhava para o céu repleto de constelações e desejei apaixonadamente começar minha vida de novo. Ah! Sair 
do ventre da minha mãe de novo, com as mãos cheias de cartas novas! Se um deus se escondia por trás dessa 
opacidade imensa, por que me negava a felicidade simples que concedia a tantos outros? Por que, para mim, ele 
multiplicou as provações? Para onde ele pretendia me levar? 
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desprendida das estruturas vigentes, das relações que lhe foram internalizadas. Mencionando 

Paulo Freire e a Pedagogia do Oprimido (1968), Audre Lorde aduz que “o real objetivo da 

transformação revolucionária não pode nunca ser apenas as situações opressivas das quais 

buscamos nos libertar, mas sim aquele fragmento do opressor que está profundamente arraigado 

em cada um de nós, e que conhece apenas as táticas do opressor, as relações do opressor.” 

(LORDE, 2019, p. 153). 

Para encerrar essa parte dando continuidade ao deslocamento e ao que Lorde se refere 

ao “pedaço” “plantado no fundo de cada um de nós”, percebemos que o poema de Rosario 

Castellanos “Meditación en el umbral” dialoga com a noção de ensaiar e performar a existência 

e a possibilidade de um outro modo de ser que Condé preza através da sua escrita. 

 
No, no es la solución 
tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoi 
ni apurar el arsénico de Madame Bovary 
ni aguardar en los páramos de Avila la visita 
del ángel con venablo 
antes de liarse el manto a la cabeza 
y comenzar a actuar. 
 
Ni concluir las leyes geométricas, contando 
las vigas de la celda de castigo 
como lo hizo Sor Juana. No es la solución 
escribir, mientras llegan las visitas 
en la sala de estar de la familia Austen 
ni encerrarse en el ático 
de alguna residencia de la Nueva Inglaterra 
y soñar, con la Biblia de los Dickinson, 
debajo de una almohada de soltera. 
 
Debe haber otro modo que no se llame Safo 
ni Mesalina ni María Egipciaca 
ni Magdalena ni Clemencia Isaura. 
 
Otro modo de ser humano y libre. 
 
Otro modo de ser. 
(1988, p. 48) 

 
Castellanos cita os destinos da mulher na literatura, na história, fictícia ou real; seja a 

morte, a violência, o castigo, o confinamento. Os arquétipos relegados a ela, onde poder 

escolher um “outro modo” nunca é possível. Por todo lado se apresenta uma solução, mas 

nenhuma oferece uma saída. Todas elas mantêm uma espécie de controle, de enclausuramento 

num modelo. Não se pode decidir sobre seu próprio corpo, pois sobre ele foram projetadas as 

soluções listadas por Castellanos. Próxima a essa zona também se encontra Condé, não somente 
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pelos papéis que lhe são designados como mulher, mas, num sentido mais amplo, pelas 

demarcações territoriais de identidade. A descrição citada anteriormente, onde não se sabe se 

“ela é francófona ou anglófona”, “uma mãe, sem marido, de filhos/as de todas as cores”, parece 

ser determinante para a forma como ela será tratada. 

E, no entanto, Condé continua a se deslocar no “escuro”. É nessa opacidade que ela, 

aliás, se move com maior liberdade. No La vie sans fards, a autora destaca o episódio de Natal, 

em que ela ficou sozinha em casa esperando a família voltar da missa na catedral de São Pedro 

e São Paulo. Ao acordar no meio da noite e se deparar com o silêncio, ela desce até a sala. “De 

plus en plus intriguée, je montai à tâtons l’escalier qui menait au deuxième étage. Je dis bien à 

tâtons, car ma taille ne me permettait pas d’atteindre les interrupteurs et que je cherchais mon 

chemin dans la noirceur173” (p. 254-255). Transformando-se no “nyctalope”, como é chamada 

pelo seu pai após encontrar a filha aguardando sua chegada – “Est nyctalope, celui dont les 

yeux voient dans le noir.”174 (CONDÉ, 2012, p. 255) –, a escritora vai buscando, e escrevendo, 

mantendo em aberto seus encontros com a negritude e com a África, “outro modo de ser humano 

e livre”, “outro modo de ser”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
173 Cada vez mais intrigada, subi tateando as escadas até o segundo andar. Digo tateando, pois meu tamanho não 
me permitia alcançar os interruptores e procurava meu caminho no escuro. 
174 É nyctalope, aquele cujos olhos veem no escuro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acompanhamos o movimento de Condé entre as Antilhas, a Europa e o Oeste africano 

nas suas autobiografias, que se assemelham a ensaios, testemunhos. De início, pudemos ver o 

seu fascínio pela literatura que lhe inspirava a conhecer mais sobre tudo que a educação aos 

moldes franceses lhe privou de conhecer – particularmente o que estava relacionado às Antilhas 

e ao continente africano. Essa tomada de consciência construiu uma relação que despertou seu 

desejo em procurar a África mítica na esperança de encontrar pertencimento. Enquanto morava 

no Senegal, Gana, Guiné, Costa do Marfim, o sonho utópico foi substituído pelas “realidades 

africanas”, como ela chama. Dando esse passo de complexidade, Condé percebe como se sente 

estrangeira em contraposição a outras pessoas que expressam uma ligação mais estreita com 

uma comunidade. Sua valorização da diferença começa, então, a partir daí. Sua errância, que é 

impulsionada pelo sentimento de estrangeiridade, proporciona um olhar atento às diferentes 

narrativas que lhe cercam. 

Ao final do terceiro capítulo, vemos um direcionamento para a discussão sobre 

feminismos. Como Condé tenta se desvencilhar de rótulos fixos e excessos, no entanto, ainda 

não dá para saber em que medida ela contorna todas as contradições encontradas pelo caminho. 

É possível dizer, sim, que ela atua em várias frentes, apenas não elege uma única como resposta 

e solução absoluta, nem cristaliza discursos, atualizando-os. 

Um aprofundamento nesses entrecortes, especialmente investigando como a abordagem 

de Condé com a “identidade” se reflete e é recebida, talvez, no contexto “brasileiro”, é uma 

sugestão de estudo para a continuidade da pesquisa.  

A linguagem que pulsa advinda das Antilhas, pulsa em Condé, que faz do binarismo 

rire et pleurer e da vida contada sans fards também alguns dos poucos favoráveis nessa 

derradeira jornada. A leitura dessas autobiografias ajuda a ampliar e diversificar o repertório de 

“diferenças”, assim como nos despertar para a “opacidade” que transita entre nós. 

Em entrevista para a TV5 Monde, ela responde como cada personagem de uma escrita 

reflete quem escreve e o universo no qual está inserido: 
 
Você tentou ser algo diferente, mas na maioria das vezes seus personagens são 
você, suas impressões, seus sentimentos, seu espanto. Portanto, em última 
análise, todos os personagens de seus romances podem ser resumidos em uma 
palavra, você mesmo. (...) nas vivências dos personagens, nos sentimentos, 
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nas relações que eles têm com eles e com o mundo que os cerca, é sempre 
você mesmo175. (TV5 MONDE, 2010) 

 

Sua escrita é suficiente por si e não determina uma padronização entre pessoas da mesma 

raça, classe social, ou do mesmo gênero. Portanto, alcançar uma justificativa para uma 

similitude absoluta e inquestionável baseada numa hipotética base experiencial comum torna-

se incabível. São os meandros da sua vivência que narram a história e despertam um sentimento 

de identificação entre nós e ela, uma vez que o ato de reviver, reimaginar e ressignificar 

memórias é o que nos torna semelhantes perante as diferenças e barreiras socioculturais. A 

substituição de acontecimentos da vida de Condé pelos nossos próprios marcos sentimentais é 

fácil e acontece de forma automática. 

Condé ocupa diferentes dimensões naturalmente transformando, ignorando ou 

desafiando uma lógica racional ocidental introjetada – o abstrato das lembranças se torna 

palpável, a concretude do presente se torna pensamento. As sensações ressignificadas transitam 

entremundos corpóreos e subjetivos de modo que o corpo e a mente, passado, presente e futuro 

se confundem – a confiabilidade nessas oposições é fragilizada. Através da sua voz, ela expressa 

todas as linguagens que fizeram parte do seu percurso. A língua do colonizador não a assusta 

ou provoca-lhe unicamente revolta. Ela tem significado plural que a própria autora lhe atribui. 

Através dela – e de demais outras línguas, “Gosto de repetir que não escrevo em francês nem 

em crioulo. Mas em Maryse Condé176” (CONDÉ, 2007, p. 205) –, Condé confidencia as suas 

vivências, as suas crenças, a sua indignação com a alienação, os seus arrependimentos e a sua 

esperança por novos olhares transformadores. As provocações banhadas por humor cortante 

desestruturam a ideia de rigidez na cronologia histórica, de estagnação cultural, do ser humano 

fixo. As expressões reescrever e reler poderiam, neste caso, perder o prefixo -re, já que esses 

atos não buscam o mesmo ponto de partida do qual a história saiu. 

Este novo conhecimento não está em busca de ser legitimado pelos mesmos mecanismos 

que regulamentaram as crenças vigentes da história dominante. Segundo Stampfli (2012), a 

escrita de Condé não segue um tempo ou uma linguagem específica determinada pelo olhar 

externo; ela traça o seu próprio caminho a partir da sua multiplicidade. 

 

 
175 Vous avez essayé d’être quelque chose de différent mais la plupart du temps, à la base de vos personnages, 
c’est vous, vos impressions, vos sensations, vos étonnements. Donc finalement, tous les personnages de vos 
romans peuvent se résumer en un seul mot, soi-même. (…) dans le vécu des personnages, les sentiments, les 
rapports qu’ils ont avec eux et avec le monde autour d’eux, c’est toujours soi-même. 
176 J'aime à répéter que je n'écris ni en français ni en créole. Mais en Maryse Condé. 
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Escrever “em Maryse Condé” significaria não estabelecer limites. A 
romancista escreve, portanto, em uma língua que está relacionada com sua 
formação: uma língua acima de tudo francesa, embora seja tingida de crioulo, 
espanhol e inglês. Ela recusa o impulso transgressor do francês dos escritores 
da Créolité que desejam com suas obras se vingar do domínio glotofágico do 
francês sobre o crioulo177. (STAMPFLI, 2012, p. 27) 

 

Em Le coeur à rire et à pleurer e La vie sans fards, a escrita “en Maryse Condé” mostra 

como as percepções podem mudar, mas não mudam o fato de ter acontecido. É a certeza que 

ela carrega de que sempre terá algo que ninguém poderá lhe tirar. O capítulo oitavo de Le coeur 

se intitula Paradis perdu, o nono de La vie: Le Paradis ? Un peu plus loin. O décimo quinto de 

Le coeur, À nous la liberté?, e o terceiro de La vie, Nous préférons la pauvreté dans la liberté, 

à l’opulence dans l’esclavage. Um movimento circular do tempo, em constante mutação – o 

paraíso uma vez, ou sempre, perdido; a liberdade tão esperada, nunca completa e sempre 

alcançável. Ela percebe que tudo pode ganhar novo significado quantas vezes quiser 

ininterruptamente. E que a cada vez que o passado for repensado é uma oportunidade que se 

apresenta para refazer o presente. O que ela viveu é prova reversa do que ainda pode viver. 

Le coeur e La vie são tão mutáveis quanto as consequências do tempo. Suas estruturas 

são intercambiáveis e imutáveis, mas tudo o que por ele é tocado se transforma. Rire et pleurer 

são as várias maneiras de sentir que desaguam nas experiências. O riso e o choro convergem 

em um único sentimento, aquele que não dá espaço para a estagnação e retrocesso. A volta ao 

mundo – atravessando Guadalupe, França, Costa do Marfim, Guiné, Gana, Inglaterra, Senegal, 

Estados Unidos – a chama sempre. O retorno ao último lugar mantém o seu espaço. As suas 

origens são espalhadas e construídas seguindo o ritmo do seu movimento. Foram esses eventos 

fragmentados que a marcaram para sempre de todas as formas. Sua trajetória é inenarrável por 

si só, mas a sua escrita aprende e assume o papel de traduzir essas sensações em palavras, 

interpretando-as a partir de uma nova linguagem, que não compartimenta dicotomias, 

nacionalismos, exotismos, colonizações, mas decoloniza pensamentos fixos e cristalizados. 

Sem mecanismos preestabelecidos, a certeza da incerteza manteve-a em movimento no 

desmoronamento de fronteiras. 

 

 

 

 
177 Écrire “en Maryse Condé” reviendrait à ne s’imposer aucune limite. La romancière écrit ainsi dans une langue 
qui s’apparente à son parcours: une langue avant tout française bien qu’elle soit teintée de créole, d’espagnol et 
d’anglais. Elle refuse l’élan transgressif du français des écrivains de la Créolité voulant au travers de leurs œuvres 
se venger de la domination glottophagique du français sur le créole. 
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