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 OS ROMANCES COMO FICCIONALIZAÇÃO DO VIVIDO 

 Aída Maria Jorge Ribeiro (UFF/IFF) 

 

RESUMO: 

            A partir das leituras de duas autobiografias da escritora antilhana Maryse Condé, La vie 
sans fards (2012) e Mets et merveilles (2015), busca-se observar de que modo vida e obra 
apresentam uma intrincada relação, de onde decorre uma confusão deliberada entre o romanesco 
e os índices do real, um embate que a persegue desde seu primeiro livro.  

Tanto em La vie sans fards quanto em Mets et merveilles, Maryse Condé,  a todo o 
momento, indica ao leitor o recurso de ficcionalização do vivido (GASPARINI, 2014) utilizado 
em muitas de suas obras marcantes, ou seja, busca mostrar a realidade dos acontecimentos a 
partir de sua visão literária, de sua fabulação, de seu modo de ver e interpretar.  

Condé revela em La vie sans fards e ainda persegue em Mets et merveilles o desafio de 
traçar um mapa de leitura de suas próprias obras e oferece muitos elementos que contribuiriam 
para uma colagem ao real, o que Roland Barthes chama de efeito de real (BARTHES, 2004, 
p.190) e não a realidade propriamente dita. Os trechos das autobiografias de Condé que fazem 
referências às suas próprias obras de ficção, se confrontados com as mesmas obras citadas, 
estimulam o leitor, cão de caça (LEJEUNE, 2008), a aceitar e comprovar cada vez mais o pacto 
de sinceridade feito com ela, que recorre a eventos de sua vida, pessoas e lugares pelos quais 
passou e apresenta como esses eventos, lugares e pessoas serviram de inspiração à criação de 
personagens, cenas, capítulos ou até mesmo obras inteiras, mostrando que a vida é um elemento 
essencial à criação literária.  

Para a análise de tais aspectos, serão utilizados textos de Philippe Lejeune, Roland 
Barthes, Antoine Compagnon, Philippe Gasparini, Enrique Vila-Matas, Michel Leiris, dentre 
outros, além de especialistas nas obras de Condé e em literatura antilhana. 

 
Palavras-chave: ficcionalização; autobiografia; narrativa; romance; tauromaquia.

  

Romancista, ensaísta, dramaturga, crítica literária e professora universitária 

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

1937. Começou a sua carreira de escritora aos 42 anos com o livro Heremakhonon, 

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

do título para En attendant le bonheur: Heremakhonon. A partir de então, lançou 

praticamente obra após obra. Em 1981, Une saison à Rihata. Em seguida, os dois tomos 

de Ségou, les murailles de terre (1984) e Ségou, la terre em miettes (1985). Em 1986, 
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Moi, Tituba ... sorcière noire de Salem e La vie scélérate em 1987. Em 1988, Pension 

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

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

coeurs. Em 1997, Pays mêlé e Désirada. Em 1999, Le coeur à rire et à pleurer − 

souvenirs de mon enfance. Em 2000, Célanire cou-coupé e no ano seguinte La belle 

créole. Em 2003, Histoire de la femme cannibale. Em 2006, Victoire, les saveurs et les 

mots. Em 2008, Les belles ténébreuses. Em 2010, En attendant la montée des eaux. Em 

2012, sua autobiografia La vie sans fards. Em 2015, Mets et merveilles uma 

continuação de sua autobiografia pelo viés culinário. 

Aparentemente desnecessária aqui, num artigo, a citação da listagem de obras 

acima, formada, em sua maioria, por romances reconhecidos e premiados da escritora, 

faz sentido para a leitura e análise de La vie sans fards e Mets et merveilles, mais 

recentes autobiografias de Maryse Condé que, além da biblioteca particular que 

apresenta a seus leitores em uma multiplicidade de citações e referências, também tenta 

deixar pistas de leitura de muitas de suas obras, apresentando relações entre estas e os 

acontecimentos de sua vida. Algumas autobiografias deixam mais evidente o “pacto 

autobiográfico”, marcando de forma particular a interlocução. Aqui, podem-se perceber, 

a todo instante, referências do tipo “Como disse em...”, “Como conto na narrativa...”, 

“Por exemplo, quando escrevi...”, “Como contei em...”, “Descrevo em...” que fisgam e 

instigam o leitor a conferir tal pacto (fantasmático). 

O leitor é assim convidado a ler os romances não apenas como ficções 
remetendo a uma verdade da „natureza humana‟, mas também como 

fantasmas reveladores de um indivíduo. Denominarei essa forma 
indireta de pacto autobiográfico pacto fantasmático. (LEJEUNE, 
2008, p.50) 

 
  Numa tentativa de mostrar que a vida é um elemento essencial à criação 

literária, Maryse Condé faz inúmeras vezes alusão a personagens, fatos e locais 

espalhados por diversas de suas obras, oferecendo ao leitor cada vez mais a ilusão ou 

impressão de que o que está contando é verdade. Segundo Lejeune, “diante de uma 

narrativa de aspecto autobiográfico, a tendência do leitor é, frequentemente, agir como 

um cão de caça, isto é, procurar as rupturas do contrato (qualquer que seja ele)” 

(LEJEUNE, 2008, p.31). 

“Contrato social” do nome próprio e da publicação, “pacto” 

autobiográfico, “pacto” romanesco, “pacto” referencial, “pacto” 
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fantasmático, todas essas expressões remetem à ideia de que o gênero 
autobiográfico é um gênero contratual. (LEJEUNE, 2008, p.53)  
 

Pode-se contar sua própria história de vida com total honestidade? A escritora 

revela esse desafio; tenta estar o mais próximo da realidade. Muitos elementos das obras 

em questão contribuiriam para uma colagem ao real, o que Roland Barthes chama de 

efeito de real e não a realidade propriamente dita: 

(...) o barômetro de Flaubert, a pequena porta de Michelet não dizem 
mais do que o seguinte: somos o real; é a categoria do real (e não os 
seus conteúdos contingentes) que é então significada; noutras 
palavras, a própria carência do significado em proveito só do referente 
torna-se o significante mesmo do realismo: produz-se um efeito de 
real, fundamento dessa verossimilhança inconfessa que forma a 
estética de todas as obras correntes da modernidade. (BARTHES, 
2004, p.190) 

 
               Antoine Compagnon, em O demônio da teoria (2010), declara o real em 

termos barthesianos como ilusão linguística, ou seja, pensar que a linguagem pode 

copiar o real, que a literatura pode representá-lo fielmente, como um espelho ou uma 

janela sobre o mundo, segundo as imagens convencionais do romance – “a única 

maneira aceitável de colocar a questão das relações entre a literatura e a realidade é 

formulá-la em termos de “ilusão referencial” (COMPAGNON, 2010, p. 107). Essa 

questão do referencial é abordada também por Philippe Lejeune quando afirma que  

em oposição a todas as formas de ficção, a biografia e a autobiografia 
são textos referenciais: exatamente como o discurso científico ou 
histórico, eles se propõem a fornecer informações a respeito de uma 
“realidade” externa ao texto e a se submeter portanto a uma prova de 

verificação (...) Todos esses textos referenciais comportam então o 
que chamarei de pacto referencial, implícito ou explícito, no qual se 
incluem uma definição do campo do relato visado e um enunciado das 
modalidades e do grau de semelhança aos quais o texto aspira. (...) a 
fórmula passaria a ser “juro dizer a verdade, nada a mais que a 

verdade.” (LEJEUNE, 2008, p.43) 

 
           Os trechos que fazem referências às obras de Condé se confrontados com as 

mesmas obras citadas estimulam o leitor a aceitar e comprovar cada vez mais o pacto de 

sinceridade feito com sua autora que recorre a eventos de sua vida, pessoas e lugares 

pelos quais passou e apresenta como esses eventos, lugares e pessoas serviram de 

inspiração à criação de personagens, cenas, capítulos ou até mesmo obras inteiras. A 

escritora tenta a todo instante convencer seus leitores de que a matéria prima de sua arte 
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literária sempre foi e sempre será a vida real. Tal procedimento talvez seja melhor 

entendido com as palavras de Vila-Matas: 

(...) a literatura nos permite compreender a vida, nos fala do que pode 
ser, mas também do que pode ter sido. Não há nada, às vezes, mais 
distante da realidade que a literatura, que nos está recordando a todo 
tempo que a vida é assim e o mundo foi organizado assado, mas 
poderia ser de outra forma. Não há nada mais subversivo do que ela, 
que se ocupa de nos devolver à verdadeira vida ao expor o que a vida 
real e a História sufocam. (VILA-MATAS, 2006, p.309 – grifo do 
autor) 

 

Segundo Gasparini, há apenas três possibilidades pragmáticas do contrato de 

leitura e a que estaria diretamente relacionada à autobiografia seria a do “contrato de 

verdade, que rege a comunicação referencial, do qual depende a escrita do eu em geral e 

a autobiografia em particular.” (2014, p.204) Desse modo, Condé, por exemplo, 

desmente uma informação muito comum oferecida pela imprensa de que seu primeiro 

contato com o marido, o ator Mamadou Condé, teria sido na plateia da peça Les Nègres: 

Por exemplo, li nos folhetos escritos por meus assessores de imprensa 
a partir de minha própria informação para os jornalistas e livreiros: 
“Em 1958, ela se casa com Mamadou Condé, um ator guineense que 

ela viu em cena no Odeon em Os Negros, uma peça de Jean Genet, 
dirigida por Roger Blin e parte com ele para a Guiné (...).” Essas 

frases criam uma imagem atraente. De um amor iluminado pela 
militância. Ora, elas contêm muitas falsificações. Nunca vi Condé 
atuar em Os Negros (...). Ele só encarnou a personagem de Archibald 
no Odeon em 1959, quando o nosso casamento, longe de ser bem 
sucedido, vivemos a primeira de nossas separações.1 (CONDÉ, 2012, 
pp. 11-12) 

 
Maryse Condé indica ao leitor o recurso de ficcionalização do vivido utilizado 

em muitas de suas obras marcantes, ou seja, busca mostrar a realidade dos 

acontecimentos a partir de sua visão literária, de sua fabulação, de seu modo de ver e 

interpretar. Justamente por apresentar características de fabulação num texto 

autobiográfico, Gasparini (2014) classifica os tipos de ficcionalização do vivido que 

                                                           
1 Par exemple, je lis dans les brochures rédigées par mes attachées de presse d'après mes propres 
informations à l'intention des journalistes et des libraires:"En 1958, elle épouse Mamadou Condé, un 
comédien guinéen qu'elle avait vu jouer à l'Odéon dans Les Nègres, une pièce de Jean Genet, mise en 
scène par Roger Blin et part avec lui pour la Guinée (...)." Ces phrases créent une image séduisante. Celle 
d'un amour éclairé par le militantisme. Or, elles contiennnent à elles seules de nombreuses falsifications. 
Je n'ai jamais vu Condé jouer dans Les Nègres (...) Il n'incarna le personnage d'Archibald à l'Odéon qu'en 
1959, alors que notre mariage étant loin d'être une réussite, nous vivons la première de nos séparations. − 

Todos os trechos das obras e entrevistas de Maryse Condé citados neste artigo são tradução nossa. 
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podem ali estar presentes. Seriam eles a ficcionalização inconsciente (por erros, 

esquecimentos, deformações, falhas de memória creditadas ao próprio autor) que não 

seriam necessariamente intencionais e, portanto, não denunciariam a priori uma 

intenção estética; a autofabulação, que leva inevitavelmente à presença do elemento 

fantástico e, consequentemente, ao rompimento com o factual; e a autoficção voluntária, 

que está no trânsito entre autobiografia e ficção, e que, portanto, se caracterizaria pela 

intencionalidade, por parte do autor, de se ressignificar e de reelaborar o vivido a partir 

do exercício da escrita da sua própria história.  

No que tange ao contrato de leitura, Gasparini considera que algumas obras são 

lidas como autobiografia e outras como romance, posicionando-se contra a 

possibilidade de leitura que siga, a um só tempo, as duas direções, como se faz na 

autoficção. Para ele, não há um terceiro tipo de pacto de leitura, que não seja o 

autobiográfico ou o romanesco, como já postulara Lejeune. Pelas definições que 

Gasparini oferece, o texto de Condé seria “uma ficcionalização inconsciente (através de 

erros, esquecimentos, seleção, roteirização, deformações) comum a toda reconstituição 

narrativa.” (GASPARINI, 2014, p.203) 

Definitivamente, ao analisar La vie sans fards e Mets et merveilles é o conjunto 

da obra de Maryse Condé que está sendo estudado; essas autobiografias aparecem como 

conclusão, a pedra fundamental do trabalho de Condé, elas trazem os pontos finais, uma 

espécie de elucidação das obras de ficção da autora, que as evoca ao longo dos dois 

textos, lembrando-se e apropriando-se delas mais uma vez. 

Tanto em La vie sans fards quanto em Mets et merveilles, Condé lança mão de 

recursos literários que instigam seu leitor. As suas personagens são variadas, homens e, 

normalmente, mulheres aparentemente frágeis que tentam incansavelmente, pelas 

vicissitudes da vida e do mundo, tomar as rédeas de seus destinos e de afirmar sua 

liberdade. As personagens femininas têm por nome Tituba, Rosélie, Célanire, Véronica, 

Marie-Hélène, Victoire, Maryse e tantos outros. São histórias feitas de humilhação e 

sofrimento que a autora conhece bem e nas quais seu leitor a identifica diversas vezes. 

Longe de todo progresso em direção a uma autenticidade reencontrada, a escrita 

de Maryse Condé, ela mesma submissa a uma tentativa de explicar o real antilhano, 

explora de romance em romance diversos aspectos de uma identidade múltipla, através 

de personagens divididas entre pertencimentos que são ao mesmo tempo familiares e 
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exóticos. Seus romances revelam uma busca identitária, o exílio, o retorno, o percurso 

de um ser que se descobre em perpértua construção.  

No livro Maryse Condé: une nomade inconvenante (2002), é nestes termos que 

são definidas as principais temáticas da obra vasta e variada da escritora da Guadalupe: 

Combate contra a onipotente negritude que acalenta uma África 
mítica, principalmente, com Heremakhonon, Une saison à Rihata e 
Ségou. Combate contra uma concepção idealista da identidade 
antilhana com La vie scélérate, Traversée de la mangrove, Les 
derniers rois mages, Désirada. Combate contra o apagamento da 
memória com Moi, Tituba. Combate contra as utopias fáceis com La 
colonie du Nouveau Monde.2 (MOUDILENO e COTTENET-HAGE, 
2002, p.41) 

 
  A repetição da palavra “combate” no início de cada frase não é sem intenção e 

apresenta Maryse Condé guerreira numa luta contínua contra os clichês e o 

esquecimento. Sua obra divide-se em dois espaços maiores, as Antilhas e a África. A 

autora não busca as idealizações da negritude, pelo contrário ela descreve as 

contradições do continente africano, as dificuldades dos antilhanos de lá se integrarem, 

seja por meio de personagens que não recebem o nome da autora ou através daquelas 

que recebem seu próprio nome, como nas autobiografias em estudo. Ela conta o passado 

doloroso das Antilhas, através de uma sociedade doente e hipócrita. Frequentemente, 

Condé utiliza material de sua própria história feita de rupturas com seus próximos, sua 

família literária, com os estereótipos nos quais tentaram colocá-la, consigo mesma, para 

dar vida a suas obras; imagina sua avó em Victoire, les saveurs et les mots, evoca em 

forma de conto sua infância na Guadalupe em Le coeur à rire et à pleurer, sua epopeia 

africana em La vie sans fards e em Mets et merveilles entrega-se ao prazer da cozinha 

para recuperar toda sua obra de modo simples e digestivo. 

As obras de ficção que autora insiste em recuperar ao longo de suas 

autobiografias parecem confirmar o caráter autobiográfico de toda a obra de Condé. Em 

Heremakhonon, Tituba, Ségou, Désirada, Célanire, La vie scélérate, Le derniers rois 

mages e em muitos outros escritos ficcionais, atrás da personagem na primeira pessoa 

                                                           
2 Combat contre l‟omnipotente négritude accoucheuse d‟une Afrique mythique avec notamment 

Heremakhonon, Une saison à Rihata et Ségou. Combat contre une conception idéaliste de l‟identité 

antillaise avec La vie scélérate, Traversée de la mangrove, Les derniers rois mages, Désirada. Combat 
contre l‟effacement de la mémoire avec Moi, Tituba. Combat contre les utopies faciles avec La colonie du 
Nouveau Monde. – Tradução nossa. 
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do singular esconde sempre a autora que se utiliza delas para se contar mais ou menos 

discretamente.  

Tanto a obra romanesca quanto à autobiográfica de Maryse Condé apresentam 

de algum modo a questão do desejo de retorno ao país de origem e a frustração daí 

decorrente, criando vários personagens, homens, mulheres, que transitam pelos diversos 

países da África e da diáspora. O exílio de si, a busca de uma África mítica, o fracasso 

dessa empreitada são matéria prima riquíssima quando se faz o exame de seus romances 

e de sua obra autobiográfica. Em Heremakhonon e em Une saison à Rihata, por 

exemplo, embora possuam enredos diferentes, apresentam personagens principais 

mulheres da Guadalupe, estudando em Paris e decidindo ir morar na África; uma porque 

decide procurar seus ancestrais e a outra porque se casa com um africano, mas as duas 

fazem percursos extremamente semelhantes aos da autora, conhecidos na pesquisa de 

material ligado à vida dela e na leitura de suas obras autobiográficas, sobretudo Le 

coeur à rire et à pleurer e La vie sans fards. Também a frustração e o fracasso dos 

contatos das protagonistas com os africanos são bastante semelhantes aos de Condé. 

Cada obra condeana reitera um exílio e um retorno; sempre uma busca, uma 

descoberta, uma composição identitária é formada pelo contato com o outro, pelas 

viagens, pela mistura. Cada obra dela é um mosaico, um espelho partido, em que 

paradoxalmente se vê de forma nítida a influência da sua vida e ao mesmo tempo suas 

criações, suas imperfeições, seus desvios, seus fragmentos. Sempre uma partida, uma 

chegada insatisfeita, um sentir-se exilado onde quer que esteja. Percebe-se que, desde 

seu primeiro romance, os temas tratados são os mesmos, as mesmas indagações, as 

mesmas perseguições identitárias, as mesmas angústias multifacetadas, o que a própria 

autora percebe no último capítulo de Mets et merveilles intitulado “À guisa de 

conclusão”: “O escritor, quando envelhece, vive no terror de repetir sempre e ainda a 

mesma obra.” (CONDÉ, 2015, p.375) e parecia já perceber no artigo produzido por ela 

em 1995 “Chercher nos vérités” (“Procurar nossas verdades”) em que afirma: “Após 

dez romances e quase vinte anos de escrita, dou a mim mesma a impressão de já visto 

ou já ouvido, como se queira.” 
3 (CONDÉ, 1995, p.305).  

Para o leitor, já era instigante encontrar marcas referenciais da autora nas obras 

de ficção. Nos relatos autobiográficos de Condé aqui analisados, mais fácil ainda torna-

                                                           
3 Après dix romans et près de vingt années d‟écriture, je me donne à moi-même une impression de déjà 
vu ou de déjà entendu, comme on voudra. 
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se a missão desse leitor que se vê satisfeito, saciado, sobretudo com os últimos pratos 

servidos por ela. 

Em La vie sans fards, por exemplo, Condé fala sobre “flechas”, indícios de 

realidade que às vezes não são percebidos como gostaria que fossem em seus textos. 

Aqui sobressai uma das imagens lançadas por Michel Leiris (2003) e mais caras ao 

conjunto de sua obra: a tauromaquia. O chifre do touro representa a insígnia do real e da 

revelação na tessitura de um texto literário, ou seja, assim como a tourada, em que o 

toureiro deve extrair beleza e técnica de um gesto de crueldade, em seu texto, o escritor 

deve unir técnica e beleza além de entregar-se, transmitir mensagens, engajar-se. No 

plano das atividades entre a imagem da escrita como tauromaquia e a imagem do 

autobiógrafo como criminoso estão, portanto, a entrega e a inteireza do escritor/ 

matador, a técnica e a expressividade do ritual, a sedução da linguagem/jogo que muitas 

vezes dissimula o real, o embate entre os pólos, a revelação de um chifre de touro que 

porventura desponta e a emoção sinistra que decorre desse momento. Aqui fica claro 

como a beleza da tourada/escrita adquire uma natureza especial, pois se faz justamente 

na tangência, “tudo concorre, em suma, para marcar o confronto do touro e do toureiro 

com um caráter escultural.” (LEIRIS, 2003, p.23) 

Como exemplo, Condé oferece ao leitor referência a seu livro lançado em 2010, 

En attendant la montée des eaux, então abre aspas e cita um trecho dessa obra que 

esperava suscitar reações diversas das que suscitou; “chifres de touro” que não foram 

percebidos: 

Mais de uma vez, lamentei que flechas contidas em meus textos não 
tivessem sido percebidas. Assim em meu último romance En 
attendant la montée des eaux [Esperando a subida das águas] (J.-C. 
Lattès, 2010), escrevo: “ Um terrorista não é simplesmente um 

excluído, excluído de sua terra, excluído da riqueza, excluído da 
felicidade, que tenta de maneira desesperada e talvez bárbara fazer 
escutar sua voz?”  
Esperava que numa época tão melindrosa, tal definição pudesse 
suscitar várias reações. 4(CONDÉ, 2012, p.13) 

 

                                                           
4 Plus d'une fois, j'ai regretté que des flèches contenues dans mes textes n'aient pas été perçues. Ainsi dans 
mon dernier roman En attendant la montée des eaux (J.-C. Lattès 2010), j‟écris: “ Un terroriste n‟est-il 
pas tout simplement un exclu, exclu de sa terre, exclu de la richesse, exclu du bonheur, qui tente de 
manière désespérée et peut-être barbare de faire entendre sa voix?” J'espérais que dans notre époque si 

frileuse, une telle définition pourrait susciter diverses réactions. 
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               Além da confrontação com as obras, dados biográficos são expostos a todo 

instante como, logo de início, em La vie sans fards, por exemplo, ao relatar que seu pai 

tinha uma pequena empresa de poupança e empréstimo, chamada Caisse des Prêts 

Coopérative, e, ao longo da obra, dados sobre sua mãe, professora, sobre sua avó, 

analfabeta e excelente cozinheira, seus filhos, seus amores são conferidos a todo 

instante pelo leitor investigador, estabelecendo-se assim um diálogo de proximidade 

entre este e a autora . Segundo Leonor Arfuch:  

Assim, o diálogo na proximidade com o autor tentará descobrir, além 
da trama e das vozes, das adivinhações e das armadilhas do texto e 
mesmo das “explicações” preparadas para a ocasião, aqueles materiais 

indóceis e misteriosos da imaginação, de que maneira a vida ronda a 
literatura ou a literatura molda a vivência. (ARFUCH, 2010, p.212) 
 

 O fato de muitas de suas personagens serem parecidas com a própria autora, 

suas vivências, seus anseios e tensões reforçam a fala de Maryse Condé ao ser 

entrevistada por Suzanne Crosta (1998): “Só posso falar daqueles que se parecem 

comigo.” 
5 (Apud CROSTA, 1998, p.125) 

 Ainda nessa mesma entrevista, quando Suzanne Crosta afirma que Condé de um 

romance a outro evoca tanto as lembranças dos seres que a impressionaram quanto dos 

lugares pelos quais passou e continuam a morar nela, a escritora dialoga e afirma: “É 

evidente que os lugares em que morei, e que moram em mim, são a referência de meus 

escritos.” (Apud CROSTA, 1998, p.124) 

A autora projeta nos seus livros, isto é, no universo fictício, a história da sua 

vida, a sua experiência individual, os seus traumas, seus recalques; toda a matéria de sua 

obra faz parte daquilo que ela precisa e quer exteriorizar em busca da autocompreensão, 

do entendimento e, por conseguinte, da autoanálise.  

Na medida em que exterioriza a matéria de sua psique, a sua subjetividade, 

tornando-a objeto palpável, através da escrita, ela também se volta para si mesma, no 

mergulho intenso na própria consciência. A distância entre o vivido e o narrado permite 

essa reflexão autoanalítica e crítica. As experiências do passado tornam-se presente 

através da rememoração e do novo sujeito que as escreve. E, por se tratar de uma 

ficcionalização de si, essa projeção pode dar-se de maneira mais livre, ou até mesmo 

mais idealizada, pois não se trata mais do eu, mas sim do ser-ficcional.  

                                                           
5 Je ne peux parler que de ceux qui me ressemblent. 
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A escrita do eu é real e ficcional, e, é através dessa “mentira” que a autora revela 

a si mesma e o seu íntimo, iluminando os “territórios obscuros de sua personalidade”. 

Assim, percebe-se nas obras de Condé citadas em suas autobiografias que o gesto 

autobiográfico sempre foi marca em seus escritos e é passível de ser efetuado em 

momentos de escrita não intencionalmente autobiográficos.  

Mais do que falar de errância, definiria assim a problemática de minha 

obra. Ela se modela sobre minhas reflexões, minhas hesitações, 

minhas buscas e minhas soluções jamais definitivas. Por outro lado, 

estou sempre à procura de uma estrutura narrativa que abrace as 

ambiguidades de meu pensamento.6 (Apud CROSTA, 1998, p.123) 

A literatura é a construção de um mundo, de um universo de ficção no 

qual se dispõem os sinais à sua maneira. Para mim, não é somente o 

lugar onde coloco as questões que me interpelam, mas onde eu lhes 

proponho soluções mesmo provisórias. 7 (Apud CROSTA, 1998, 

p.128) 

 

Os intertextos com seus próprios romances dialogam nas duas obras 

autobiográficas mais recentes a todo instante, apresentando sempre um dado da 

realidade usado para fomentar suas obras ficcionais; de Heremakhonon a En attendant 

la montée des eaux, sempre tentando mostrar, a cada obra, o poder que a autora tem em 

mãos, o poder de ficcionalizar o vivido. 

Referências: 

ARFUCH, Leonor. O espaço biográfico. Dilemas da subjetividade contemporânea. 

Tradução: Paloma Vidal. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010. 

BARTHES, Roland. “O Efeito de Real”. In: O Rumor da Língua. Tradução: Mário 

Laranjeira. 2ª. ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2004.     

COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria. Literatura e senso comum. Tradução: 

Cleonice Paes Barreto Mourão e Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2010. 

CONDÉ, Maryse. Célanire, cou-coupé. Paris: Robert Laffont, 2000. 

                                                           
6 Plutôt que de parler d'errance, je définirais ainsi la problématique de mon oeuvre. Elle se modèle sur 
mes réflexions, mes hésitations, mes recherches et mes solutions jamais définitives. D'autre part, je suis 
toujours à la recherche d'une structure narrative qui épouse les ambigüités de ma pensée. 
7 La littérature est la construction d'un monde, d'un univers de fiction dont on dispose les signes à sa 
guise. Pour moi, c'est non seulement le lieu où je pose les questions qui m'interpellent, mais où je leur 
propose des solutions même provisoires. 

406

MUSEU1076
Pencil



11 

 

_____________. « Chercher nos vérités. » In: CONDÉ, Maryse et COTTENET-HAGE, 

Madeleine (org.) Penser la Créolité. Paris: KARTHALA, 1995. 

_____________. Désirada. Paris: Robert Laffont, 1997. 

_____________. En attendant la montée des eaux. Paris: Jen-Claude Lattès, 2010. 

_____________. En attendant le bonheur (Heremakhonon). Paris: Robert Laffont, 

1987. 

_____________. Histoire de la femme cannibale. Paris: Folio, 2003. 

_____________. La migrations des coeurs. Paris : Robert Laffont, 1995. 

_____________. La vie sans fards. Paris: J.C. Lattès, 2012. 

_____________. La vie scélérate. Paris: Robert Laffont, 1987. 

_____________. Le coeur à rire et à pleurer – Souvenirs de mon enfance. Paris: Robert 

Laffont, 1999. 

_____________. Les belles ténébreuses. Paris: Mercure de France, 2008. 

_____________. Mets et merveilles. Paris: J.C. Lattès, 2015. 

_____________. Moi, Tituba sorcière…noire de Salem. Paris: Mercure de France, 

1986. (Collection Folio) 

_____________. Pays mêlé. Paris: Robert Laffont, 1997. 

_____________. Ségou: les murailles des terres. Paris: Robert Laffont, 1984. 

_____________. Ségou: la terre em miettes. Paris: Robert Laffont, 1985. 

_____________. Traversée de la mangrove. Paris: Mercure de France, 1989. 

_____________. Une saison à Rihata. Paris: Robert Laffont, 1981. 

_____________.Victoire, les saveurs et les mots. Paris: Mercure de France, 2006. 

(Collection Folio) 

CROSTA, Suzanne. « Exil, Migration, Écriture : Une entrevue avec Maryse Condé. » 

In : CROSTA, Suzanne (org.) Récits de vie de l’Afrique et des Antilles. Exil, Errance, 

Enracinement.Collection « Essais » nº. 16 GRELCA, 1998. 

GASPARINI, Philippe. “Autoficção é o nome de quê?” In: NORONHA, Jovita Maria 

Gerheim (Org.). Ensaios sobre a autoficção. Tradução: Jovita Maria Gerheim Noronha 

e Maria Inês Coimbra Guedes. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2014, pp. 181-221. 

LEIRIS, Michel. A idade viril: precedido por “Da literatura como tauromaquia.” 

Tradução: Paulo Neves. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 

_____________. Espelho da tauromaquia. Tradução: Samuel Titan Jr. São Paulo: 

Cosac & Nayf, 2001. 

407

MUSEU1076
Pencil



12 

 

LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet. Organização de 

Jovita Maria Gerheim Noronha. Tradução: Jovita Maria Gerheim Noronha e Maria Inês 

Coimbra Guedes. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008. (Coleção Humanitas). 

MOUDILENO, Lydie et COTTENET-HAGE, Madeleine. Maryse Condé. Une nomade 

inconvenante. Guadeloupe: Ibis Rouge, 2002. 

VILA-MATAS, Enrique. O mal de Montano. Tradução: Celso Mauro Paciornik. São 

Paulo: Companhia das letras, 2006. 

 

 

 

408

MUSEU1076
Pencil


