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Crioulização e sociedades crioulas: pertinências conceituais para a África e as diásporas no 

século XX. 

Desde o início da interação mais constante entre sociedades Européias e Africanas a partir do 

século XV e, em especial, a partir da transferência forçada de população derivada do tráfico de 

escravizados, os contatos culturais tiveram como resultado o que a historiografia denominou 

‘sociedades crioulas’ ou ‘culturalmente miscigenadas’, dentre outras definições.  

Os conceitos de ‘crioulização’ ou ‘sociedades crioulas’, inicialmente propostos para 

compreender fenômenos históricos culturais de sociedades escravistas nas Américas, 

posteriormente foram expandidos para incluir também certas regiões do continente africano. 

Assim, os portos de exportação de escravizados na costa ocidental, tendo sido lugares de 

contato e interação por séculos, apresentam características que permitem pensá-los como 

espaços de ‘crioulização’.  

Mas seriam tais conceitos válidos ou instrumentais para pensar a África durante o período do 

imperialismo e de implantação do colonialismo? Sabe-se que as primeiras críticas às formas 

coloniais em territórios africanos surgiram ainda na virada do século XIX para o XX e foram 

produzidas por ‘elites crioulas’ – forjadas durante séculos de tráfico de escravizados. Os 

nacionalismos africanos pós segunda guerra mundial frequentemente identificam estas ‘elites’ 

como precursoras do pensamento nacional e de reivindicações independentistas.  

Mas qual o impacto cultural, sobre a população em geral, da violência dos Estados Coloniais? 

Quais as conseqüências, por exemplo, das políticas ‘assimilacionistas’ para as práticas 

lingüísticas e religiosas de diferentes populações africanas? Como os ideólogos das nações 

africanas independentes apropriaram-se de ideias de miscigenação cultural?  

Estas são algumas das questões que o curso procurará abordar através de tópicos sobre:  

- considerações teóricas e definições de ‘crioulização’ e ‘mediadores culturais’; 

- análises históricas de diferentes regiões marcadas por históricos de contatos culturais 

derivados da interação entre África e Américas (sociedades escravistas nas Américas, portos de 

exportação de escravos na África, etc...)  

- as variações nas relações de poder e nas condições demográficas, e as influências destes 

fatores nas condições de formação e características de sociedades culturalmente 

miscigenadas. 

- a pertinência ou não deste tipo de análises e conceitos para pensar história cultural das 

sociedades coloniais africanas no século XX a partir de exemplos localizados.  

Metodologia –  



Aulas expositivas  

Debates em sala de aula 

Audio-visuais (documentários). 

Avaliações:  

Participação em sala – ao longo do curso, os estudantes selecionarão um dentre os textos 

propostos e ficarão encarregados de incitar os debates em sala de aula. Não se trata de 

apresentação de seminário, mas de breve apresentação do argumento do texto e 

levantamento de questões para o debate - 20% da nota; 

Trabalho com tema específico – Duas questões propostas pelo professor para elaboração fora 

de sala – 30% da nota; 

Trabalho Final – tema de livre escolha do estudante – 50% da nota. 

Verificação Suplementar – em caso de necessidade - prova em sala de aula.  
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