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Resumo:  

No livro de Serpa Pinto Como eu atravessei a África estão contidas muitas observações de cariz 
etnológico, antropológico e histórico. Muitas delas não obedecem a qualquer ciência, nem à colonial. E, 
no entanto, pela curiosidade que o autor manifesta, mostram-nos aspetos que, de outra forma, ficariam 
ignorados.  

Um desses aspetos é o da criação de unidades políticas e identitárias em que o factor linhagem – e, 
portanto, o factor étnico – não conta. Pelo contrário, rompem com a tradição linhageira e étnica 
anterior proporcionando, pela agregação de elementos díspares, um processo de crioulização local num 
espaço paracolonial, ou seja, num espaço não controlado pelos colonizadores.  

A nossa comunicação centra-se no estudo dessas crioulizações internas (por assim dizer) como criação 
de uma base de comparação com fenómenos idênticos ocorridos no espaço colonial e com fenómenos 
políticos como a Revolução Francesa.  
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