
Jéssica de Souza Pozzi
Profa. Dra. Liliam Ramos da Silva

Introdução

Tem coisas que não se dizem! A tradição oral antilhana e
seus não-ditos: análise  conto Julina, transcrito e
traduzido por Ina Césaire

Análise

Referencial teórico

Bibliografia de base

Contes de Nuits et de Jours aux Antilles
(1989) é o terceiro e último livro de uma série
que reúne contos orais tradicionais
antilhanos recolhidos, transcritos em crioulo
e traduzidos para o francês por Ina Césaire.
Esta pesquisa apresenta a tradução para o
português e análise do nono conto da obra,
intitulado Julina.

A análise do conto parte de três pontos
centrais destacados pela própria Ina (1987)
presentes, de acordo com a autora, em
qualquer conto crioulo antilhano; são eles: a
fome, a astúcia e a revolta. 

Objetivos
Busca-se destacar o trabalho de Ina Césaire
como etnóloga e tradutora, além de difundir
as culturas diaspóricas caribenhas que em
muito aproximam-se da cultura brasileira

Parte-se de uma análise do contexto
histórico e social em que está inserida a ilha,
com a qual a França ainda mantém forte
relação de poder e comércio, a partir dos
conceitos de imperialismo, colonialismo e
pós-colonialismo de Edward Said (2017) e
Frantz Fanon (2015). Apresenta-se também
um panorama da produção literária e
ensaítica na Martinica a partir de Eurídice
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Figueiredo (1998) para, por fim, relacionar a
tradição oral antilhana com a africana,
apresentada por Hampaté Bâ (1982).

Conclusão
A tradição oral antilhana e suas histórias que
passam de geração em geração recontam o
passado das ex-colônias francesas do ponto
de vista do colonizado, que explicam sua
história com seus não-ditos transcendidos
pelo humor - como afirma a própria Ina
Cèsaire. É preciso fazer reverberar a voz do
colonizado que até então foi subestimada
pelo pensamento eurocêntrico. 


