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Formação e trajeto dos crioulos indo-portugueses,
do séc. XVI à atualidade

Resumo

A expansão portuguesa na Ásia, a partir do séc. XVI, foi acompanhada pela formação e
implantação de línguas crioulas de base portuguesa um pouco por toda a costa do
continente. Estas línguas, que chegaram a ser numerosas quer em termos de variantes
geográficas quer em número de falantes, encontram-se agora reduzidas a alguns
pontos da Índia, Sri Lanka, Malásia e Macau. Tendo a sua raiz no período moderno e
no contexto da expansão portuguesa, estas línguas constituem documentos
importantes para a reconstituição desses contextos históricos, em particular na sua
dimensão social.
Até este momento, os mais antigos dados documentais de que dispomos para estas
línguas datam de meados do séc. XVIII, os quais, conjugados com pesquisas recentes
no terreno, nos fornecem uma janela temporal de menos de três séculos. Contudo, o
próprio surgimento destes idiomas e o reconhecimento de certos traços comuns entre
as diversas variantes permitem-nos avançar algumas hipóteses acerca das estruturas
sociais dos estabelecimentos luso-asiáticos dos sécs. XVI e XVII, ao mesmo tempo
que emergem certos padrões de difusão cultural/linguística/populacional neste
período. Neste seminário, faremos o ponto da situação quanto à reconstituição
possível dos contextos formativos dos crioulos indo-portugueses da Índia e do Sri
Lanka (sem, porém, esquecer os das outras regiões asiáticas), à estratificação das
comunidades que os adotaram e aos seus destinos nos locais em que, durante o século
XVII, o domínio português foi substituído pelo de outros povos europeus.
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