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RESUMO 

 
MANÉ, Baticã Braima Ença. Descrição e análise dos processos de formação de palavras por 
reduplicação no crioulo guineense (Guiné-Bissau). 2022. 117 f. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 
 

Este estudo descreve e analisa, do ponto de vista fonológico, morfológico e sintático, os processos 
de formação de palavras por reduplicação no crioulo guineense, uma língua de base lexical 
portuguesa falada na Guiné-Bissau e pela sua comunidade na diáspora. A reduplicação é um 
processo de formação de palavras no qual uma parte – ou o todo – de uma palavra é copiada, 
resultando em uma nova informação morfológica. A investigação teve como hipótese inicial a 
possibilidade de palavras verbais, nominais, adverbiais, numerais e adjetivais serem alvos do 
processo de reduplicação, o qual varia consoante a classe da palavra, permitindo especiação e 
criação nominal de um lado, a funções intensificadoras, distributivas, iterativas, de outro. O corpus 
consistiu em 132 palavras reduplicadas, foi coletado com base na competência de falantes nativos 
do guineense, através de pesquisa de campo, e permitiu descrever e analisar as restrições 
responsáveis pela forma das palavras reduplicadas e a sua função gramatical, tendo como suporte 
a literatura sobre a reduplicação em línguas de tipologias distintas. O estudo, centralizado nos casos 
da reduplicação verdadeira e total, entretanto, não negligenciando os da reduplicação falsa, conclui 
que a reduplicação é um fenômeno difuso no guineense, possui uma natureza essencialmente verbal 
(66,7% de ocorrência no corpus analisado), e é utilizado para expressar o aspecto iterativo/repetitivo. 
As categorias formas variadas (20,5%), adjetivo (4,5%), advérbio (3,0%), numeral (3,0%) e nome (2,3%), 
completam, nessa ordem, a classificação.  
 
Palavras-chave: Reduplicação. Morfologia verbal. Crioulo da Guiné-Bissau. Guineense. 
Morfologia. Fonologia.  
 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 
MANÉ, Baticã Braima Ença. Description and Analysis of Word-Formation Processes by 
Reduplication in Guinean Creole (Guinea-Bissau). 2022. 117 f. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

This study describes and analyzes, from a phonological, morphological, and syntactic point of view, 
the processes of word formation by reduplication in Guinean (pov), a Portuguese-based Creole 
spoken in Guinea-Bissau and by the community in diaspora. Reduplication is a process of word 
formation in which a part – or the whole – of a word is copied, resulting in new morphological 
information. The initial hypothesis of this investigation was that verbal, nominal, adverbial, 
numeral, and adjectival words were subject to reduplication. This process, however, varies 
according to the class of the word, allowing for speciation and nominal creation on the one hand, 
to intensifying, distributive, iterative functions on the other hand. The corpus consisted of 132 
reduplicated words, gathered from the linguistic competence of native speakers of Guinean, 
through fieldwork, and allowed to describe and analyze the constraints responsible for the form of 
the reduplicated words and their grammatical function, based on the literature on reduplication in 
languages of different typologies. The study, centered on cases of true and total reduplication, 
however, not neglecting those of fake reduplication, concludes that reduplication is a widespread 
phenomenon in Guinean, and it is essentially verbal in its nature (66.7% occurrence in the analyzed 
corpus), and is used to express the iterative/repetitive aspect. The categories varied forms (20.5%), 
adjective (4.5%), adverb (3.0%), numeral (3.0%) and noun (2.3%), complete, in this sequence, the 
classification. 

Keywords: Reduplication. Verbal Morphology. Guinea-Bissau Creole. Guinean. Morphology. 
Phonology.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho visa analisar o processo de reduplicação no crioulo de base lexical 

portuguesa da Guiné-Bissau (ISO 639-3: pov), do ponto de vista fonológico, morfológico e 

sintático. Esta língua é também conhecida como kriyol (segundo a nomenclatura local) ou kiriol, e 

é a língua franca da República Democrática da Guiné-Bissau. Nosso foco é o guineense 

contemporâneo, em específico sua variedade acroletal (kriyol lebi), considerando sua proeminência 

nos principais centros urbanos do país. Nossa hipótese de trabalho parte da possibilidade de 

palavras verbais, nominais, adverbiais, numerais e adjetivais serem alvos do processo de 

reduplicação morfológica, contudo, o processo varia consoante a classe da palavra1, permitindo 

especiação e criação nominal de um lado, a funções intensificadoras, distributivas, iterativas, de 

outro.  

A reduplicação, nas línguas do mundo, é um processo de formação de palavras no qual uma 

parte – ou o todo – de uma palavra é copiada, resultando em uma nova informação morfológica. 

É um processo morfofonológico de afixação, podendo a parte reduplicada ser linearmente ligada 

antes (um prefixo), depois (um sufixo) ou no meio (um infixo) da palavra-base. Além disso, o 

aspecto morfológico da reduplicação pode indicar pluralização, ato progressivo, iteratividade (um 

tipo de reduplicação muito frequente nas línguas) etc. (SAPIR, 1921; WILBUR, 1973; LAKOFF e 

JOHNSON, 1980; ARAUJO, 2002; URBANCZYK, 2017).    

Os trabalhos dedicados exclusivamente ao estudo da morfologia do guineense, por 

exemplo, são poucos. Segundo Couto (2009), talvez o único trabalho feito nessa direção seja o de 

Mello (2007), que versa sobre a produtividade morfológica. Se, no cômputo geral, os trabalhos 

exclusivos sobre o guineense são poucos, isso acarreta em uma escassa literatura sobre a 

reduplicação nesta língua. Apesar disso, destacam-se os estudos de Imbatene (2019) e Mané et al. 

(2020), cujas investigação é justamente a reduplicação no guineense. As conclusões que eles 

chegam, ratificadas, entretanto, por esta pesquisa, é a de que a reduplicação nesta língua veicula 

majoritariamente o aspecto iterativo/repetitivo e o verbo é o locus desse processo no sistema 

linguístico. Imbatene (2019, p. 57), por exemplo, afirma que: “o verbo é a classe gramatical em que 

mais se aplica o processo da reduplicação”.  

Desse modo, esta pesquisa, que se perfila como mais uma contribuição na descrição do 

guineense, se torna tão importante não só no âmbito de alargamento da lista dos trabalhos 

 
1 Assumindo a classe de palavras como a categorização que se faz das palavras e dos vocábulos de acordo com as suas 
naturezas e funções que desempenham no sistema linguístico, reconhecendo que este processo não é tão rígido e que 
pode haver relações conflitantes quando se tentam classificá-los (para uma discussão sobre classes e funções das 
palavras ver, por exemplo, Monteiro (2002, p. 225-237).   
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especializados a ele dedicado, mas, sobretudo no que tange à sua divulgação e consequente 

valorização, tendo em vista a estigmatização e a inferiorização do guineense no âmbito da Guiné-

Bissau, particularmente, e das línguas crioulas, de modo geral.   

Inicialmente, com base em um corpus constituído de 132 itens reduplicados (vide Apêndice 

A), coletados em trabalho de campo e baseados na competência de falante nativo de guineense do 

autor desta investigação, descrevemos as restrições responsáveis pela forma das palavras 

reduplicadas e a sua função gramatical, tendo como suporte a literatura sobre a reduplicação em 

línguas de tipologias distintas. Para fins de análise e discussão, damos atenção especial aos casos da 

reduplicação verdadeira (quando a palavra-base tem existência independente na língua) e total 

(quando a palavra-base é reduplicada integralmente) dada a sua primazia na língua em análise, sem, 

no entanto, negligenciar os outros casos, como os da reduplicação falsa, por exemplo. A 

reduplicação parcial (e as subcategorias que dela derivam: parcial verdadeira e parcial falsa) é 

virtualmente ausente nos dados por nós analisados.   

A designação local para a língua, “kriyol”, do ponto de vista da linguística, é genérica e um 

pouco problemática, tendo presente que muitas línguas crioulas ao redor do mundo são 

denominadas, por seus falantes, por um termo equivalente (por exemplo, os falantes da língua 

crioula que se fala no Haiti chamam-na de kreyòl; em Cabo Verde, a língua crioula local é 

denominada crioulo). Apesar de o termo ser criticado, e não ser usado de forma genérica para se 

referir a uma língua específica na linguística, ainda é utilizado como sendo uma maneira de agrupar 

essas línguas. Talvez seja por estas e outras razões que levaram com que os linguistas passassem a 

utilizar, embora de maneira tímida ainda, o termo “guineense” para se referir a esta língua.2 O 

emprego deste termo necessita ainda de se consolidar, um processo que, se concretizado, trará 

benefícios à própria língua na medida em que está amparado em uma concepção ideológica que 

passa, necessariamente, pela sua valorização, o que pode evitar julgamentos preconcebidos e 

pejorativos de que se tem sobre as línguas crioulas em geral. Particularmente, saudamos esta 

iniciativa e, por isso mesmo, usaremos o termo “guineense” como o nosso principal termo de 

referência a esta língua. Mas, é preciso enfatizar que de vez em quando, expressões como “crioulo 

da Guiné-Bissau”, “crioulo guineense”, “a língua crioula que se fala na Guiné-Bissau” etc., serão 

utilizadas indiscriminadamente no texto para fazer menção a esta língua, no entanto, isentas de 

quaisquer juízos de valores.     

Não obstante o crioulo se trata de um termo com conotações pejorativas, remetendo ao 

mesmo tempo ao colonialismo, é preciso respeitar a designação dos falantes e das pessoas que se 

identificam com estas línguas. Além disso, o crioulo parece ser atualmente um termo ressignificado, 

 
2 Sobre o uso do termo “guineense” consultar Scantamburlo (1999).   
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usado em muitas comunidades crioulofalantes (a caboverdiana, por exemplo) como um termo de 

resistência carregado de um certo grau de nacionalismo e, portanto, fruto de um processo histórico. 

Como conciliar a dualidade do uso de termo genérico com o uso pelos falantes como forma de 

identidade parece afigurar um dilema.  

Por outro lado, adotar um termo ou uma nomenclatura em prejuízo da outra pode revelar 

um certo viés ideológico tanto positivo quanto negativo em relação à língua. Logo, não deve ser 

exclusivamente por aí que se deve procurar saber se um determinado autor, ao utilizar um termo 

específico, está ou não tendo um comportamento depreciativo. E isso é verdadeiramente válido 

em relação ao uso do termo “crioulo” para se referir às línguas específicas. Os trabalhos devem ser 

apreciados tendo por base os conteúdos que veiculam, os quais podem transparecer-se explícita ou 

implicitamente. Com efeito, investigações que utilizam ou utilizarem o termo “crioulo”, como faz 

este estudo, não quer dizer que estão, efetivamente, fazendo julgamentos pejorativos e/ou 

depreciativos em relação à língua.   

Esta pesquisa encontra-se dividida em cinco capítulos apresentando a seguinte estruturação: 

no primeiro capítulo situamos o leitor sobre a conjuntura que envolve o objeto do nosso estudo. 

Desse modo, localizamos a Guiné-Bissau geograficamente, destacamos sua presença no cenário 

internacional através de sua participação nos principais blocos comunitários e/ou sub-regionais, e 

apresentamos seu processo histórico-social, marcado por um antes e um após a chegada dos 

colonizadores portugueses no século XV. Dada a natureza da própria investigação, adicionalmente, 

abordamos no mesmo capítulo, o aspecto linguístico daquele país, salientando o plurilinguismo que 

lhe é característico, no qual o guineense se afigura como o elo entre diferentes grupos étnicos e a 

língua portuguesa detém o status de língua oficial. Ademais, discutimos uma provável origem da 

língua em análise e apresentamos uma breve introdução ao seu sistema fonológico.  

O segundo capítulo trata dos procedimentos técnicos e metodológicos adotados para a 

realização desta pesquisa. Nele, apresentamos de que maneira o corpus do trabalho se constituiu, 

como foi feita a coleta e os procedimentos quer da coleta, quer da análise.  

No capítulo 3, passamos em revista a literatura sobre a reduplicação. No primeiro 

momento, buscamos, com base em fontes escritas, um entendimento geral acerca do estado da arte 

sobre a reduplicação enquanto fenômeno linguístico, diferenciando-a da repetição. No segundo 

momento, contemplamos à discussão os tipos já identificados de reduplicação, discutimos seus 

principais valores semânticos e, complementarmente, procuramos entender se a presença dela nas 

línguas crioulas de modo geral se deve à sua existência nas línguas do substrato presentes nos 

ambientes sociolinguísticos em que os crioulos emergiram.    

Retomamos a discussão acerca da reduplicação no capítulo 4, mas desta feita no guineense. 
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Com efeito, mostramos como ela se articula na língua citada analisando suas características formais, 

expondo e discutindo uma vasta gama semântica de processos reduplicativos nela identificados.  

Finalmente, no quinto e último capítulo trazemos as considerações finais e apontamos que 

a reduplicação é um fenômeno prolixo/difuso no guineense, e se dá fundamentalmente com a 

categoria gramatical verbal, preferencialmente utilizada para expressar o aspecto 

iterativo/repetitivo, correspondendo a 66,7% de ocorrência no corpus analisado. 

 

1.1 GUINÉ-BISSAU: HISTÓRIA E SOCIOLINGUÍSTICA 
 

Com uma população estimada em torno de 1.900.000 habitantes (World Bank, 2020)3, 

distribuídas um pouco por todo o território nacional que, por sua vez, compreende uma extensão 

de 36.125 km2, a Guiné-Bissau, oficialmente República da Guiné-Bissau desde 1973, é um país 

independente da Costa Ocidental da África que faz divisa com o Senegal, a norte, com a República 

da Guiné, a leste e sul, e a oeste é limitada pelo Oceano Atlântico. Além da parte continental, o 

país possui uma parte insular, o arquipélago dos Bijagós, perpassado por um conjunto de rios 

profundos que se intercruzam, a saber: rio Cacheu, Mansoa, Geba, Corubal e Tombali (GUINÉ-

BISSAU, 2009).  

A Guiné-Bissau é um Estado-membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP)4, uma organização envolvendo uma região linguística descontínua, cujo objetivo é a 

promoção da língua portuguesa, da qual fazem parte Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Equatorial, 

Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. Devido sua localização geográfica, a 

Guiné-Bissau é, igualmente, membro da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental 

(CEDEAO)5, um espaço de integração político-econômico, que reúne, sob uma moeda única (o 

franco CFA), quinze países da sub-região, na sua maioria francófonos (8), incluindo o Senegal e a 

Guiné, países com os quais faz fronteira. Portanto, a Guiné-Bissau é somente um dos dois países 

lusófonos da organização; o outro é Cabo Verde. Em virtude disso e de acordos multilaterais de 

cooperação político-comercial, do fluxo migratório e de livre circulação de pessoas e bens, 

celebrados no âmbito daquela organização, faz do francês uma língua cada vez mais presente e 

valorizada no contexto guineense. Em algumas organizações internacionais e empresas 

multinacionais que atuam no país, seu domínio, frequentemente, chega a ser requerido como parte 

do processo seletivo dos seus funcionários. Segundo os dados do recenseamento de 2009, 5% da 

 
3 Disponível em: https://www.worldbank.org/en/country/guineabissau/overview. Acesso em: 13 de julho de 2021.  
4 Disponível em: https://www.cplp.org/id-2597.aspx. Acesso em 13/07/2021. 
  
5 Disponível em: https://www.ecowas.int/estados-membros/?lang=pt-pt. Acesso em: 13/07/2021.  

 

https://www.worldbank.org/en/country/guineabissau/overview
https://www.cplp.org/id-2597.aspx.%20Acesso%20em%2013/07/2021
https://www.ecowas.int/estados-membros/?lang=pt-pt


5 

 

população guineense afirma ser falantes desse idioma (GUINÉ-BISSAU, 2009). O prognóstico 

para as próximas décadas é de que esta cifra continue crescendo, muito por conta da localização 

do próprio país que está inserida em um contexto (geopolítico) que é dominado pelos países de 

colonização francesa e que têm o francês como língua oficial.  

 

1.2 HISTÓRIA 
 

1.2.1 Antes Da Chegada Dos Portugueses 
 

O território atual da Guiné-Bissau pertencia aos povos contemporâneos do litoral: os 

bainuk, os balanta ou abalanta, os byafada, os brame, entre outros (LOPES, 2005, p. 14). Possuíam, 

cada um, seu próprio “chão” e sua própria língua, tinham uma organização política endógena, 

caracterizada pela “fraca estratificação e hierarquização” e, ainda, pelo “baixo nível de centralização 

do poder político”, que era dominado pela elite “tradicional” (CARDOSO, 2004, p. 2). Eles 

ocupavam predominantemente a região central do país, praticavam a rizicultura de água salgada e 

eram essencialmente animistas sem influências islâmicas6. Historicamente, este período que se 

alonga até ao século XIII é denominado de pré-mandinga (LOPES, 2005). A forte pressão exercida 

pelos mandinga vindos do Império do Mali no século XIII, fez com que estes povos abandonassem 

suas terras e migrassem para habitarem as regiões litorâneas, deixando assim espaço para o 

estabelecimento dos mandinga e, posteriormente, daquilo que viria a se tornar no reino de Kaabu, 

uma área que compreendia uma extensão muito mais ampla que a atual região de Gabu (período 

de dominação malinké ou mandinga, séculos XIII a XVII) (cf. MANÉ, 1989; GARCIA, 2003; 

LOPES, 2005; CAMPOS, 2016, entre outros). 

Kaabu, governado pelos mansa mandinga majoritariamente animistas até primeira metade 

do século XIX, os Nyantio ou Nyanthios, cuja capital era Kansala, foi um importante unidade 

política, econômica e administrativa que se estabeleceu na grande Senegâmbia7, inicialmente como 

um Estado vassalo e tributário do Império do Mali, do qual, com a degradação deste nos finais do 

século XVI e seu total desaparecimento no século XVII, se independe, tendo atingindo seu apogeu 

no século XVIII (MANÉ, 1989; LOPES, 1989, 2005; BARRY, 1990; GARCIA, 2003; DIAS, 2003). 

 
6 Garcia (2003, p. 70) sustenta que “[...] na fase inicial [da dominação mandinga], apenas alguns chefes migrantes se 
encontravam convertidos ao Islamismo”.   
 
7 A Senegâmbia pode ser entendida como uma entidade supranacional que, na atual configuração, compreende os 
atuais estados do Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau, e parte da Mauritânia, do Mali e da Guiné-Conakri (BARRY, 1990). 
Este autor subdividiu esta região em Segambia setentrional, “constituída pelo vale do rio Senegal e as planícies 
ocidentais entre o rio Senegal e o rio Gâmbia [...]” e Senegâmbia meridional, formada pelos rios do sul e os planaltos 
do Fuuta Jalon ou Futa Djalon. O Kaabu daquela época dominava a Senegâmbia meridional (BARRY, 1990, p. 9).  
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Uma vez consolidado o mansaya kaabunké – um sistema de organização do poder dos mandinga 

baseado sobretudo na linhagem sanguínea e sucessão matrilinear, com o poder permutando entre 

os clãs nobres Sané e Mané – todas as regiões administrativas, que de fato eram “grandes aldeias 

ou cidades agrárias” descontínuas no espaço, vão depender diretamente do poder central exercido 

pelo Kaabu-mansa-ba que, de acordo com Lopes (2005, p. 18), “[...] era quem podia oferecer mais 

proteção, na medida em que controlava o mercado de escravos e as alianças com os mercadores 

‘dyula’”. Este fato demonstra uma alta centralidade do poder, em oposição à fraca hierarquização 

que governava o modelo político dos povos autóctones, e denota também um Kaabu 

independente.            

Lopes (2005) admite ainda que Kaabu, dada a sua hegemonia, exerceu influência sobre 

todos os kaabunké8. Estas influências são tanto de natureza política, comercial, cultural, religiosa, 

como também linguística, que é importante do ponto de vista desta investigação. Malinkização ou 

mandinguização, que basicamente pode significar transformar biológica, cultural e politicamente 

outras etnias em mandinga, é o termo que se usa para designar este processo (LOPES, 1989; 

MANÉ, 1989). Todo este poderio e influência seria sobrepujado por um novo poder, o dos fula 

que, capitaneados por Koli Tenguela e após se terem constituídos como poder hegemônico no 

Futa Djalon, submetendo sistematicamente os “infiéis” ao Islão a uma nova ordem, atingiram o 

Kaabu, onde, em 1867 (para Lopes, 1989; ou 1868 para Garcia, 2003), derrotaram os mandinga na 

célebre batalha de Kansala, impondo, desse modo, o islamismo e o domínio político fula (LOPES, 

1989; GARCIA, 2003).      

O último Kaabu-mansa, Djanke Wali, preferiu, ao invés de se render ao inimigo fula, juntar 

toda sua reserva de pólvora no seu último reduto e se fez explodir juntamente com os seus súditos, 

em um ato aparentemente contra a fé islã e, ao mesmo tempo, devoção ao animismo (LOPES, 

1989; MANÉ, 1989). Duas razões principais explicam a dissolução do Kaabu: primeiro, o 

colonialismo europeu (tráfico negreiro, sobretudo), e segundo, o crescimento do islão. Os europeus 

inauguraram um modelo novo de comércio na Senegâmbia, o transatlântico, que não obedecia ao 

modelo tradicional vigente – isto é, o de negócio direto com o Kaabu-mansa-ba, passando, desse 

modo, a negociar com os Estados vassalos litorâneos do Kaabu e, em troca, ofereciam, entre outras 

coisas, a proteção e os meios de autodefesa, permitindo a estes uma “emancipação” gradativa. O 

crescimento do islão não somente precipitou novas relações de poder socioeconômico entre os 

dominados e dominadores, com os primeiros a não estarem mais dispostos a suportar os interesses 

dos nyanthio, como também acentuava cada vez mais as rivalidades entre as províncias nyanthios 

 
8 Denominam-se kaabunké não somente os habitantes do núcleo central de Kaabu, neste caso os mandinga, “mas 
também os fulas (da sub-região), e, evidentemente, os bainuk, balanta, byafada, brame, etc.” (LOPES, 2005, p. 21).    
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(MANÉ, 1989; DIAS, 2003). Estes dois fatores desestabilizaram política, social e economicamente 

o reino do Kaabu.  

O fim do mundo kaabunké animista e a expansão do islão ensejaria a efetivação definitiva 

do colonialismo português. Dias (2003, p. 65) observa que são eventos “quase simultâneos”, 

enquanto que Garcia (2003, p. 72) refere que a ocupação portuguesa do Kaabu, “[...] 

provavelmente, evitou um império fula [...]”. 

 

1.2.2 A Chegada Dos Portugueses  
 

Os navegadores portugueses teriam atingido pela primeira vez o litoral da atual Guiné-

Bissau em meados do século XV. Propalou-se muito de que teria sido Nuno Tristão o realizador 

de tal proeza, mas hoje já se sabe que tal posição é posta em causa. Campos (2016, p. 13) sugere 

que na incursão realizada em 1446 e em que foi morto, “Nuno Tristão não teria ultrapassado Niumi, 

local situado um pouco a norte do rio Gambia”, e afirma tratar-se de Álvaro Fernandes, “o primeiro 

português a chegar ao território da Guiné-Bissau”, ainda em 1446. Encontramos posição similar 

em Candé Monteiro (2011). Se isso for verdade, significa que Nuno Tristão esteve a escassas milhas 

da Guiné-Bissau, mas não a teria chegado. 

Mesmo após vários séculos de tráfico de escravizados, Portugal teve uma ocupação tímida 

nos primeiros séculos da colonização limitando-se apenas a “certos redutos bem delimitados e 

cercados pelas populações circundantes” (CAMPOS, 2016, p. 53). Para Candé Monteiro (2011, p. 

225), “os portugueses não intencionavam a ocupação no interior do país”, e quando o quiseram 

fazer, encontraram forte resistência tanto dos grupos étnicos (entre 1913 a 1936, embora esparsas) 

que se recusavam a pagar impostos e outros tipos de taxas, quanto por parte das “organizações 

urbanas clandestinas [...] lideradas pela elite intelectual local contra a administração portuguesa”, a 

partir de 1952 (CANDÉ MONTEIRO, 2011, p. 225-230). As primeiras povoações (praças ou 

presídios) possuem todos um denominador comum: ou eram feitorias donde os portugueses faziam 

suas trocas comerciais ou estão situadas junto aos rios. Com efeito, Cacheu, povoação no norte do 

país que leva o nome do rio que desembocava nas suas margens, fundada em 1588, mas sob tutela 

da administração colonial instalada no arquipélago de Cabo Verde, fora a primeira a ser colonizada. 

É considerado “o berço da nação guineense” e o crioulo de Cacheu é sinônimo de “crioulo antigo” 

(COUTO, 1994, p. 31). De fato, as variedades do crioulo de Geba e de Cacheu são as mais antigas 

isto se comparado a de Bissau (ROUGÉ, 1986). A cidade de Farim foi fundada em 1641 e Bissau, 

que se tornou capital em 1941, foi fundado no ano 1686 ou 1697 (KIHM, 2011; CANDÉ 

MONTEIRO, 2011; CAMPOS, 2016). Ziguinchor era parte da então “província da Guiné” que, 

após a partilha da África pelas potências europeias e do estabelecimento das fronteiras terrestres 
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em 1886, deixou de pertencer a Portugal e passou a ser possessão francesa. Naquela cidade, situada 

a Norte da Guiné-Bissau e a Sul do Senegal, “[...] fala-se uma variedade do crioulo de Cacheu, com 

influência do crioulo de Bissau, mas com características gramaticais e lexicais próprias”.9 

A figura 1 mostra a localização destas importantes cidades no que se refere à colonização 

portuguesa nos rios da Guiné.10   

 

Figura 1 – Alta Guiné 

 

Fonte: JACOBS (2009, p. 296) 

 

Entre século XVI até final do século XVIII, incrementado pela descoberta de ouro no 

Brasil, mas também pelas plantações de tabaco e algodão, o comércio negreiro transatlântico 

tornou-se principal atividade econômica. Paralelamente, exportava-se também arroz, couro, ouro 

e marfim, mas estes em menor escala. Os escravizados eram capturados na África, levados para 

Portugal ou para Brasil (KIHM, 2011; CAMPOS, 2016). Boa parte dos dados oficiais sobre o 

 
9 De acordo com Dulce Pereira na sua coluna para a História da Língua Portuguesa em Linha do Instituto Camões, 
intitulado Crioulos de base portuguesa, disponível em: http://cvc.instituto-
camoes.pt/hlp/geografia/crioulosdebaseport.html. Acesso em: 25/06/2021.  
 
10 “Designação para a área geográfica que vai do atual Senegal até à atual Serra Leoa, uma zona que estava ligada a 
Cabo Verde por meio do comércio, sobretudo o tráfico de escravos. Em inglês, esta área é hoje conhecida por Upper 
Guinea Coast”, segundo Seibert (2014, p. 45). 

http://cvc.instituto-camoes.pt/hlp/geografia/crioulosdebaseport.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/hlp/geografia/crioulosdebaseport.html
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processo escravocrata não chegaram até nós. Mas, admite-se que Portugal, particularmente, 

vivenciou um período exorbitante no que se refere ao fluxo de pessoas escravizadas desembarcadas 

naquele país do sudoeste europeu. Com efeito, entre 1441 e 1505, o número de escravizados 

transportados da Guiné (território que comportava toda a costa ocidental africana do Senegal a 

Angola) e introduzidos em Portugal se situaria em torno de 150.000. E, em 1551, em Lisboa 

particularmente, eles eram estimados em 9950, e isto corresponderia a 10% do total da população 

lisboeta (TINHORÃO, 1988 apud KIHM, 2011).  

Uma parte deste contingente de escravizados que não deve ter permanecido por muitos 

anos em Portugal (fala-se em menos de uma década), aprenderam não exatamente o português 

europeu daquela época, mas sua variedade básica, emergencial (Linguagem de Reconhecimento para 

Naro, 1978; e Língua de Preto para autores como Kihm e Rougé, 2009), foram mandados de volta 

para África para servirem de interpretes nas embarcações portuguesas na costa da Guiné, e, 

segundo relatos, coubera a eles a introdução da linguagem (um pidgin português?) que mais tarde 

daria origem ao guineense. 

Teoricamente, Portugal detinha o monopólio do tráfico de pessoas escravizadas e concedia 

licenças de negociação e comercialização às empresas e “comerciantes arrendatários”, o quais 

“pagavam uma percentagem dos seus lucros ao rei de Portugal” (CAMPOS, 2016, p. 30). 

Entretanto, na prática, houve aqueles que, em desobediência à legislação vigente e à coroa 

portuguesa, decidiram comercializar por conta própria sem pagar impostos (CAMPOS, 2016). Eles 

são conhecidos como lançados, porque são aventureiros que se lançaram ao tráfico atuando à 

margem da lei, comercializando principalmente com os rivais de Portugal: França, Inglaterra e 

Holanda, em prejuízo dos ensejos portugueses (cf. COUTO, 1994; CAMPOS, 2016). 

Progressivamente, esta categoria social vai ganhando confiança e credibilidade face aos nativos, 

integrando e incorporando modos e costumes locais: 

 

Parecem ter sido facilmente aceites pela população local, que não tinha tendência 
para sentir quaisquer escrúpulos morais no comércio com os escravos, uma vez 
que fazia parte da economia de todas as sociedades da África Ocidental na altura. 
Os lançados tornaram-se nativos em poucos anos, casaram com as mulheres 
locais e tiveram filhos (KIHM, 2011, p. 85, tradução nossa).11  

 

As mulheres africanas a que Kihm se refere eram as denominadas tangomas e os seus filhos 

eram chamados de filhos da terra, mas também de mestiço, mulato ou crioulo em outras partes do mundo 

(COUTO, 1994). Destacam-se ainda os grumetes, nativos assimilados que trabalhavam como 

 
11 They seem to have been easily accepted by the local people, who were not prone to feel any moral scruples in trading 
with slaves since slavery was part of the economy of all West African societies at the time. The lançados went native in 
a few years, married local wives and begot children. 
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ajudantes dos europeus nos portos e nos navios (CAMPOS, 2016). Em síntese, a primeira 

sociedade colonial na Senegâmbia e em Kaabu particularmente, era composta principalmente de 

lançados, tangomas, grumetes e filhos da terra.  É nesta sociedade colonial luso-africana, forjada 

ao redor das primeiras praças e feitorias, cuja população é das mais variadas origens, que emergirá a 

língua crioula que se fala hoje na Guiné-Bissau. Surgiu evidentemente da necessidade comunicativa 

entre povos que durante séculos mantinham relações diversas, o que pressupõe que encontraram 

alguma forma de se comunicarem, muito provavelmente devido ao bilinguismo que lhes era 

comum. 

A colonização efetiva, o domínio territorial, sucedeu-se apenas no século XX, graças, 

grandemente, a forte imposição e a brutal repressão movida por parte da polícia política – a PIDE 

(Polícia Internacional e de Defesa do Estado) especialmente – que foi instituída justamente “para 

precaver as províncias ultramarinas contra o aparecimento de grupos de tendências 

independentistas e de concomitantes revoltas anticolonialistas” (SILVA, 2006, p. 6).  

Um dos marcos históricos importantes envolvendo diretamente esta polícia, que seria 

usado pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (doravante, PAIGC) como 

estopim para a transição da mobilização clandestina da massa camponesa à ação direta, 

desencadeando a luta de libertação nacional do jugo colonial, que viria a culminar na proclamação 

da independência em 1973, foi o massacre de 3 de agosto de 1959, em que a polícia portuguesa 

matou cerca de 50 trabalhadores marítimos grevistas (marinheiros, estivadores etc.) que 

reivindicavam o aumento de salário “invocando a dureza das condições de trabalho e o custo da 

alimentação” (SILVA, 2006, p. 13).     

 
1.3 SOCIOLINGUÍSTICA  

 

1.3.1 Multilinguismo Como A Norma 
 

A Guiné-Bissau é um país multilíngue. A maioria dos guineenses (se não todos) está ciente 

desta realidade e sabe que no país, além do guineense, língua do dia a dia e de comunicação 

interétnica, é falado as línguas nativas, pertencentes aos diferentes grupos étnicos, e o português, 

língua oficial. Apesar disso, há uma certa dificuldade em precisar a quantidade de idiomas existentes 

neste pequeno território. Os estudos não são consensuais e o números são estimados: o 3º 

Recenseamento Geral de População e Habitação (III RGPH-2009) realizado em 2009 contabiliza 
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14 etnias e seus respectivos “dialectos” [sic] (GUINÉ-BISSAU, 2009, p. 32);12 Couto e Embaló 

(2010) sugerem cerca de 20 línguas e Scantamburlo (2013) aponta mais de 25; Intumbo (2012), por 

sua vez, faz referência a cerca de 30 línguas e dialetos e, enquanto isso, Chapouto (2014, p. 8) 

menciona mais de “quinze etnias e as respectivas línguas”, isto sem contar com o português, e com 

o guineense. Tais discordâncias talvez possam ser explicadas com base em critérios estabelecidos 

para classificar tais línguas.  

De fato, a realidade linguística guineense se apresenta complexa tanto quanto a própria 

constituição da identidade nacional, que se caracteriza pela miscigenação interétnica,13 de tal modo 

que não se pode falar, nos tempos atuais, de um domínio territorial exclusivo duma certa etnia e, 

consequentemente, duma língua.  

A propósito, Augel (2007, p. 82) refere que:  

 

[...] é comum indivíduos falarem várias línguas étnicas, dado os misturados laços 
de parentesco e o convívio de vários grupos étnicos na mesma aldeia e na mesma 
rua. Mas praticamente quase não há aldeias onde, pelo menos, algumas pessoas 
não falem a língua veicular, o crioulo ou língua guineense.  

 

Apesar do exposto, as práticas culturais apontam para uma predisposição elevada no seio 

de cada grupo étnico de preservação de sua própria língua (ver seção “Línguas africanas”). Mas, é 

preciso admitir a possibilidade de estas serem eliminadas pelo próprio crioulo guineense devido ao 

acelerado crescimento de número de falantes (monolíngues) deste idioma (cf. AUGEL, 2007; 

SCANTAMBURLO, 2013). 

 

1.3.2 A Língua Crioula da Guiné-Bissau: o Guineense 
 

O guineense é uma língua de base lexical portuguesa, cuja formação remete aos anos iniciais 

da colonização, no século XVI. Os portugueses desembarcaram na região da atual Guiné-Bissau 

em 1446, onde se puseram em contato com os povos autóctones e, como consequência, formou-

se uma sociedade luso-africana. Acredita-se que o protocrioulo que deu origem a esta língua, 

resultante desse contato, teria se formado antes mesmo do final do século XV (Baptista, 2000),14 

 
12 Importa notar que o citado Recenseamento não faz distinção entre língua e dialeto, pelo contrário, concebe-os como 
“meios de comunicação” cujo propósito é de “interação entre indivíduos, grupos de pessoas, uma comunidade ou uma 
nação” (GUINÉ-BISSAU, 2009, p. 32).  
 
13 Há, entre os guineenses, certa consciência de miscigenação étnica, um dos fatores proporcionadores pela convivência 
relativamente estável entre os diferentes grupos sociais que compõem aquela sociedade. Isso pode ser resumido em 
uma expressão que muito se ouve entre eles: nó djagasi (somos misturados, em uma tradução livre).  
 
14 Disponível em: http://africultures.com/le-creole-de-guinee-bissau-1281/. Acesso em 14 de julho de 2021. 
 

http://africultures.com/le-creole-de-guinee-bissau-1281/
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mais tarde reestruturado em uma língua crioula. Conforme Ladhams (2009), que estudou a 

formação das línguas crioulas de base lexical portuguesa, a formação do guineense teria tido lugar 

em meados do século XVI a final do mesmo século (ou entre final do século XVI e início do século 

XVII, para alguns autores). 

Durante a década de 1920, período em que os invasores portugueses detinham maior 

controle do território e a colonização propriamente dita efetivada, o guineense era alvo de um 

profundo estigma. Seu uso e o das línguas dos grupos étnicos locais era legalmente proibido, e a 

educação primária, encarregue às missões católicas, era ministrada exclusivamente em língua 

portuguesa (BATISTA, 2000). Isso acarretou uma mudança de atitudes, levando com que muitos 

passassem a abdicarem de seus valores culturais locais, língua inclusa, a favor dos costumes do 

colonizador.  Com o advento da independência política de Portugal, esta língua conheceu avanços 

significativos (sobre o guineense após independência ver seção 1.3.2.2). Transitou-se da fase em 

que se duvidava do seu estatuto enquanto língua de pleno direito, superando barreiras que lhe se 

imponham, para se assumir como a língua franca em um território que conta com cerca de mais de 

duas dezenas de grupos étnicos.  

A língua crioula que se fala na Guiné-Bissau é o resultado da necessidade comunicativa 

entre grupos de indivíduos falantes de língua não mutuamente inteligíveis entre si, em um 

determinado contexto histórico e social (ROUGÉ, 1986). Atualmente, ela é a língua veicular duma 

comunidade com cerca de 1.900.000 habitantes (Banco Mundial, 2020), e este estatuto confere-lhe 

uma grande vitalidade. O crescimento considerável do número de falantes do guineense encontra 

respaldo nos dados estatísticos. Se, em 1979, ano em que se realizou o primeiro censo demográfico 

de raiz no país, o qual não tivemos acesso direto, os utentes desta língua eram de 349.638 segundo 

Scantamburlo (2013), o recenseamento de 2009 demonstra que este número conheceu avanços 

significativos. Estima-se que 1.303.743 habitantes, correspondente a 90,4% da população, são 

falantes do guineense (GUINÉ-BISSAU, 2009)15. Como o recenseamento não levou em 

consideração as variáveis Língua Materna (L1) e Segunda Língua (L2), é impossível termos o 

quantitativo das pessoas que o falam levando em conta as duas dimensões. 

O guineense coabita um mesmo território com as outras línguas africanas locais e com a 

língua portuguesa, influenciando-se mutuamente. As línguas africanas pertencem a duas famílias 

linguísticas: Oeste-atlântica (balanta, manjaku, pepel, banhum, beafada, mancanha, diola etc.) e 

mande (o mandinga) (ROUGÉ, 1986). Quando o guineense não é a L1 do falante, o contato com 

esta língua se dá logo nos primeiros anos de criança e em muitos casos a aquisição acontece 

 
15 Há uma necessidade de se fazer um novo censo demográfico para se saber o número aproximado de falantes dessa 
língua na atualidade. De 2009 a esta data mais de uma década se passou, e a configuração sociodemográfico certamente 
deve ter mudado ao longo desses anos.   
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simultaneamente com uma língua nativa (INTUMBO, 2012). Similarmente, Kihm (2011, p. 81) 

afirma que qualquer falante nativo do guineense tende a ser “totalmente bilíngue em pelo menos 

uma língua local, e poucos falantes de línguas locais não têm competência em kriyol” (tradução 

nossa). Apesar de não se encorajar o seu uso nas escolas do país e de não existir uma legislação e 

vontade política que impulsionasse a sua utilização como meio de alfabetização, restando ao 

português essa tarefa, Scantamburlo (2013) acredita ser a escola um dos maiores difusores dessa 

língua, haja vista que é o guineense a língua de comunicação entre crianças e jovens que frequentam 

a escola.  

Por outro lado, não obstante uma quantidade considerável do seu léxico provier da língua 

portuguesa – por isso mesmo a designação “de base lexical portuguesa” – o guineense é uma língua 

de raízes profundamente africanas, concebida para interpretar um aglomerado de práticas 

socioculturais e crenças compartilhadas, a partir de cosmovisões endógenas. De acordo com Rougé 

(1986, p. 48), “[...] as representações [o modo de nomear coisas, seres etc.] das palavras crioulas são 

as mesmas do que as das palavras das línguas africanas, porque a visão do mundo é a mesma”. 

Kihm (2011, p. 82) vai ainda mais longe ao assegurar que em termos de semântica lexical, estratégias 

discursivas, pragmática, e usos linguísticos em geral, o guineense é “tão ‘africano’ como as línguas 

que o rodeia”.  

Como qualquer língua natural, o guineense apresenta especificações dialetais. Distinguem-

se, dentro do território nacional, basicamente três dialetos regionais: “o de Bissau e Bolama, 

atualmente o mais falado; o de Cacheu e São Domingos (e Ziguinchor), falado principalmente ao 

longo da fronteira norte em direção à costa; e o de Bafatá e Geba” (WILSON, 1962, p. 7 apud 

COUTO, 1994, p. 51, tradução nossa). No entanto, é preciso mencionar que “exceto a persistência 

de um dialeto distinto em Ziguinchor (...), a variação geográfica está quase extinta” (KIHM, 1994, 

p. 8 apud JACOBS, 2010, p. 289, tradução nossa). As variedades do crioulo de Geba e de Cacheu e 

suas respectivas ramificações se apresentam como as mais antigas isto se comparado a de Bissau e 

Bolama (ROUGÉ, 1986). Fato trivial na Guiné-Bissau é escutar pelas bocas dos mais velhos que o 

crioulo “puro” é o de Cacheu.  

Além disso, há que mencionar, ainda, a variação social ou diastrática, consubstanciadas 

principalmente pelas variedades basilectal (kriyol fundu) e acrolectal (kriyol lebi) do guineense. A 

primeira refere-se à forma tradicional, geralmente falada pelas ou com pessoas idosas; em oposição 

a este falar está o kriyol lebi, que se caracteriza por ser a mais próxima da língua lexificadora, o 

português, cujos falantes são, na sua grande maioria, jovens, pessoas escolarizadas de qualquer faixa 

etária, mas também as não escolarizadas que tiveram, ao longo de suas jornadas de vida, o acesso 

à língua portuguesa na Guiné-Bissau ou fora dela (INTUMBO, 2012; AUGEL, 2007). Segundo 
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Couto e Embaló (2010) é esta última variedade do guineense a mais predominantes nos centros 

urbanos e, sendo assim, constitui o foco deste estudo. 

 

1.3.2.1 O Guineense Como Fator De Identidade E De Unidade Nacional  
 

A questão da unidade nacional no seio do movimento independentista – unidade no sentido 

de se criar uma força capaz de se opor à força do colonizador – era uma preocupação 

manifestamente constante, levado muito à sério pelo PAIGC, ao ponto de colocar no seu próprio 

lema, afigurando-se o princípio fundamental do partido, o slogan Unidade e Luta (CABRAL, 1974). 

Evidentemente, havia muitas razões para que assim fosse. Do ponto de vista étnico-social, a Guiné-

Bissau é um país bastante estratificado, que não se tinha, à época, constituído um país independente 

e a ideia de criação e consequente consolidação de um estado-nação era o que se buscava. Estes 

fatores faziam dela um território supostamente vulnerável, no qual seria possível introduzir 

elementos que criassem desavenças entre os diferentes grupos étnicos. Portanto, era preciso fazer 

a unidade para afastar quaisquer que sejam as diferenças que possam existir antes de avançar para 

a luta – considera a única opção viável para se libertar das malhas do colonizador – depois de 

esgotados todos os recursos para uma independência pacífica.  

Amílcar Cabral (juntamente com o PAIGC, naturalmente), um conhecedor da realidade 

guineense, experiência que acumulou na condição de engenheiro agrônomo que era, tendo sido ele 

quem estudou, planeou e executou o recenseamento agrícola na província da então Guiné 

Portuguesa a serviço do governo da metrópole (cf. Silva, 2006), teve a capacidade de perceber isso 

ao afirmar que 

 

[...] o problema da unidade surge na nossa terra [...] por causa da necessidade de 
juntar pessoas com a situação econômica diferente, embora essa diferença não 
seja tão grande como noutras terras – com situação social diferente, com culturas 
diferentes, incluindo a religião [...], pusemos o problema de unidade na nossa 
terra, tanto na Guiné como em Cabo Verde, no sentido de tirar ao inimigo a 
possibilidade de explorar as contradições que pode haver entre a nossa gente para 
enfraquecer a nossa força, que temos que opor contra a força do inimigo 
(CABRAL, 1974, p. 4).  

 

A dominação de um povo sobre outro se materializa sob influência de diversos fatores tais 

como econômicos, políticos e sociais, mas, geralmente, “é [...] no facto cultural que se situa o germe 

da contestação, levando à estruturação e ao desenvolvimento do movimento de libertação” 

(CABRAL, 2011, p. 361)16. Desse modo, a afirmação da cultura do povo dominado constituiria um 

 
16 Texto originalmente proferido no primeiro Memorial dedicado ao Dr. Eduardo Mondlane, na Universidade de 
Siracusa (Estados Unidos de América), Programa de Estudos da África de Leste, em 20 de fevereiro de 1970.  
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“acto da negação da cultura do opressor” (idem). Ele conclui seu raciocínio afirmando que: “se o 

domínio imperialista tem como necessidade vital praticar a opressão cultural, a libertação nacional 

é, necessariamente, um acto de cultura” (idem, itálico do autor).  

O aspecto cultural se revela muito importante para este estudo porque dentro dela está 

embutida a língua. A rejeição da cultura do opressor passava também pela rejeição da língua dele. 

Mas, somente isso não era suficiente. Era necessário ir além. Era preciso não apenas rejeitar, mas, 

sobretudo, construir uma identidade supra em torno de um elemento dinamizador comum, sem 

que isso se traduza na negligência da vasta diversidade étnico-cultural que permeia o país. E, a 

Guiné-Bissau, além de estar perante uma força estrangeira, considerada uma ameaça real a todos, 

tinha na língua crioula local um elemento que pudesse viabilizar esse processo: o de tornar patente 

de que são uma nação, uma comunidade pertencente a um mesmo território. Foi esta a principal 

agenda que norteou o movimento de libertação e de unidade nacional. Assim,  

 
A unidade da comunidade vai se articular primordialmente em torno de uma 
língua nacional e, no caso de nações multi-étnicas e plurilíngues, a língua nacional 
pode ou não corresponder à ‘língua materna’ de uma das etnias integrantes da 
comunidade nacional” (SIGNORINI, 2002, p. 97).  

 

Na Guiné-Bissau essa unidade se articulou em torno do guineense, atualmente língua 

nacional. Apercebidos das clivagens internas que o uso de uma das línguas nativas poderia causar, 

e isso comprometeria a tão desejada unidade nacional e poria em causa a almejada vitória final, 

alcançada em 24 de setembro de 1973, os independentistas “não titubearam em usá-lo como meio 

básico de comunicação veicular” (COUTO e EMBALÓ, 2010, p. 38).  

A luta pela independência teve um papel preponderante na difusão do guineense para além 

dos centros urbanos chegando às zonas rurais. Este movimento teve início em 1964 com a 

fundação pelo PAIGC da Rádio Libertação, que emitia pela primeira vez e em carácter experimental 

a partir da vizinha República da Guiné-Conakri (SOARES LOPES, 2015). Desse modo, se 

inaugurava um novo modelo de comunicação radiofónica de matriz guineense. Servia de 

contraparte ao até então modelo vigente monopolizado pela metrópole, através de sua emissora 

oficial na Guiné Portuguesa (Emissora da Guiné), cujos temas, geralmente de interesse do 

colonizador, eram produzidos em Lisboa e retransmitidos em Bissau em língua portuguesa (idem). 

A Rádio Libertação tinha bem delimitado o seu público-alvo: militantes e população em geral. Seu 

conteúdo programático, de viés político, cultural, educativo e de entretenimento, era transmitido 

essencialmente em guineense a partir do seu estúdio em Conakri, onde passou a emitir regularmente 

desde 1967 (SOARES LOPES, 2015). Sua emissão tinha alcance considerável e chegava aos 

territórios mais recônditos do país. Apesar de ser preponderante, o guineense não era o único meio 
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de comunicação que o partido utilizava em seu programa de rádio. A mensagem dos 

revolucionários era transmitida também em português, fula, mandinga, beafada, balanta etc. 

(COUTO e EMBALÓ, 2010).   

Com o passar dos tempos, o guineense passou a ser “[...] um elemento de unidade, o 

portador da mensagem política do PAIGC e, mais tarde, o detentor sóciolinguístico [sic] do 

conceito de independência” (LOPES, 1988, p. 230-231 apud COUTO e EMBALÓ, 2010, p. 38).  

De fato, não se pode negar que o guineense era o único meio viável capaz de cumprir esse 

papel, mas que o seu uso se traduz na dominação de um grupo sobre outro, em um meio de 

manutenção no poder e de marginalização das outras línguas nativas locais, é inconteste. À época, 

o guineense (e português) era sobretudo a língua da praça, da classe elite. A esse respeito, Couto e 

Embaló (2010, p. 37-38) escrevem que:  

 

Todos os principais comandantes eram citadinos, frequentemente conhecedores 
até da língua portuguesa, mas que tinham como principal meio de comunicação 
o crioulo [guineense], mesmo quando tinham alguma das línguas étnicas como 
língua materna. 

  

Conforme demonstrado, muito cedo o guineense se afirmou como língua de identidade e 

de unidade nacional. Por meio dele, o PAIGC, encabeçado por Amílcar Cabral, arquitetou a luta 

de libertação nacional que viria a pôr termo ao jugo colonial (SEMEDO, 2011). A função de língua 

de comunicação desempenhada na luta pela independência impingiu ao guineense não somente o 

estatuto de língua unificadora da diversidade étnica nacional, mas também lhe deu a aura de símbolo 

de resistência cultural (EMBALÓ, 2008). Contudo, é depois de conquistada a independência 

política que o guineense conhecerá avanços significativos, viabilizado por fatores de diversas 

ordens.  

O fato de ser dominado pela elite, deu a essa elite uma razão para escolher o português e o 

guineense como línguas do novo país.   

 

1.3.2.2 O Guineense No Pós-Independência  

 

A independência e as dinâmicas sociais que se seguiram após sua proclamação em 1973 

deram um novo alento ao guineense, até então falado, sobretudo, em alguns centros urbanos, como 

Geba, Cacheu, Bissau, Bolama, entre outros (ROUGÉ, 1986). Depois desse período, o falar 

guineense se espraiou por quase todo o território nacional, ocasionado, acima de tudo, pela 
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urbanização, pela abertura democrática e consequente adesão ao multipartidarismo17 e pela 

imigração, tendo a capital Bissau como epicentro desta expansão (AUGEL, 2007; 

SCANTAMBURLO, 2013). Atualmente, a presença do guineense se faz sentir em diversos 

domínios da vida pública que compõem aquela sociedade. Na política partidária, os políticos usam-

no em suas campanhas eleitorais para atingir a massa populacional18, segundo Semedo (2011); na 

Assembleia Nacional Popular (ANP) a situação é idêntica. Há deputados que não dominam ou 

mesmo não sabem a língua portuguesa pelo que são “obrigados” a usar o guineense para transmitir 

suas mensagens e, desse modo, para serem entendidos pela maioria da população (COUTO e 

EMBALÓ, 2010).  

Nos meios de comunicação de massa, inclusive a televisão nacional, mas, sobretudo nas 

estações de rádio, o uso do guineense é predominante (Augel, 2007), fato esse que levou a ANP a 

determinar, em 2007, uma representação igualitária, 50%, entre o guineense e o português nas 

emissões das rádios (COUTO e EMBALÓ, 2010). A recente pandemia da Covid-19 vem acentuar 

ainda mais a relevância social desta língua, com o Governo local, através do Ministério da Saúde 

Pública, em parceria com a agência das Nações Unidades na Guiné-Bissau, a adotá-la como meio 

de divulgação das medidas preventivas e dos cuidados a serem tomados em caso de contaminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 A liberalização econômica e a abertura política se deram nos finais dos anos 80 e início dos anos 90 e foi uma resposta 
às exigências dos credores internacionais, principalmente do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI), 
que exigiam da Guiné-Bissau o cumprimento destas metas como critério para o financiamento. A primeira eleição 
multipartidária foi realizada em 1994 (CARDOSO, 2004; AUGEL, 2007).  
 
18 Em um debate político promovido pela Televisão da Guiné-Bissau (TGB), que opunha dois concorrentes à 
presidência da República no segundo turno da eleição de 29 de dezembro de 2019, um dos candidatos 
preferiu usar o guineense ao invés do português, quebrando assim uma das regras do debate. Muitos veem 
nessa atitude uma estratégia para atingir a massa e, para alguns, não passa de uma mera tentativa de maquiar o 
deficiente domínio do português por parte do então presidenciável. O debate deveria ter sido na íntegra em 
português, mas terminou com os dois candidatos falando guineense, respondendo a perguntas endereçadas 
em língua portuguesa.  
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Figura 2 – Panfleto informativo sobre os sintomas da Covid-1919

 
 Fonte: foto do autor  

 

Outro meio de difusão desta língua tem sido a música popular (Augel, 1997), que desde 

muito cedo se expressou majoritariamente em guineense.20 De fato, o emprego desta língua, como 

Augel (2007, p. 81) constatara, é “praticamente generalizado”. Não obstante isso e tudo o que foi 

exposto, e se considerarmos, ainda, estudos e esforços empreendidos, o guineense continua até 

então uma língua sem uma escrita normatizada e, como tal, está fora do ensino público do país.  

Todavia, há algumas iniciativas de implementação do ensino bilíngue em curso em algumas 

localidades do arquipélago dos Bijagós desde 2001, desenvolvidas no quadro do Projeto de Apoio ao 

Ensino Bilíngue no Arquipélago das Ilhas Bijagós (PAEBB), apoiado pela União Europeia (mais detalhes 

sobre este projeto podem ser encontrados em SCANTAMBURLO, 2013; MANÉ, 2018; e 

 
19 Esta imagem foi captada pelo autor em março de 2021 nas dependências do Liceu Nacional Kwame Nkrumah, 
Bissau, Guiné-Bissau.  
 
20 José Carlos Schwarz, considerado por muitos “pai” da música moderna guineense, já compunha, nos 
tempos da luta pela libertação nacional, em guineense. Suas letras eram em prol da independência e contra a 
dominação colonial, conforme se escuta em Na Colônia “Na Colônia” ou em Nó kana seta “Não vamos 
aceitar”. Disponíveis, respectivamente, em: https://www.youtube.com/watch?v=0SsBj9o5LAI. e 
https://www.youtube.com/watch?v=NrbWng_2wU8.  Acesso em 17/02/2020.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0SsBj9o5LAI
https://www.youtube.com/watch?v=NrbWng_2wU8
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BALDÉ, 2018).  

 

1.3.2.3 Língua De Unidade Nacional, Mas Não De Ensino  
 

De acordo com Augel (1997, p. 251), o domínio do guineense em várias vertentes sociais 

do país deve ser visto como consequência do “crescimento contínuo e significativo do uso dessa 

língua”. Para o autor, “basta ouvir os debates da Assembléia [sic] Nacional para constatar que a 

língua do país é o crioulo [guineense]” (idem). Como mostra Intumbo (2012), o contato com essa 

língua, para a maioria dos guineenses, se dá logo na tenra idade, ao contrário do português (a única 

língua de ensino), geralmente aprendido na escola. Augel (1997, p. 252) sintetiza sua reflexão 

afirmando que por questões pedagógicas, “deveria corresponder ao bom senso e ao óbvio as 

crianças serem ensinadas em uma língua que de fato entendessem [...]”. Porém, ele deixa claro que 

“introduzir o crioulo [guineense] como língua de alfabetização não vai salvar o sistema escolar do 

país”, mas admite que seja inegável que “o uso do português como ‘língua de ensino’ conta entre 

as causas do atraso [...] do sistema educacional [...]”.  

O debate em torno desta questão não é recente. No prelúdio da luta de libertação, Amílcar 

Cabral (1976),21 apesar da sua nítida preferência pela língua portuguesa, já se mostrava preocupado 

com a introdução do guineense no ensino, mas isso só “depois de estudarmos bem” (p. 59). 

Décadas depois dessa afirmação, ainda não se tem plano concreto para a efetivação desse desejo. 

Em janeiro de 2020, o então secretário da Cultura, António Spencer Embaló, concedeu uma 

entrevista a um órgão de comunicação internacional,22 na qual aborda exatamente a questão da 

oficialização do guineense, que integrará o Plano Nacional da Cultura, cuja elaboração estava 

prevista para fevereiro do mesmo ano. Mesmo que o objetivo seja de sugerir o guineense para 

concorrer ao patrimônio da cultura mundial, como afirmara o secretário, seria um passo importante 

em direção a sua utilização no ensino. Mas, depois da saída do Embaló do cargo, desconhecemos 

se o projeto ainda continua vigente.   

A configuração sociolinguística do país coloca o guineense em uma ligeira 

vantagem em relação às demais línguas locais (inclusive o português) e sua adoção mostra-se 

executável, principalmente quando considerarmos que se trata de uma língua veicular, 

um meio de comunicação comum para uma grande maioria, falada em quase todo o 

território nacional. Entretanto, há questões técnicas e políticas que tolhem o uso pleno 

 
21 Transcrito de Nô Pintcha de 21, 24 e 26 de fev. 1976. 
 
22 Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9-bissau-lan%C3%A7ar%C3%A1-plano-para-tornar-
o-crioulo-l%C3%ADngua-oficial/av-52195904.  Acesso em 20/02/2020.  

https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9-bissau-lan%C3%A7ar%C3%A1-plano-para-tornar-o-crioulo-l%C3%ADngua-oficial/av-52195904
https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9-bissau-lan%C3%A7ar%C3%A1-plano-para-tornar-o-crioulo-l%C3%ADngua-oficial/av-52195904
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deste idioma que precisam ser consideradas: falta-lhe codificação única para seu registo 

escrito, não obstante já existir uma proposta para tal e de haver textos escritos nessa língua 

(cf. Couto e Embaló, 2010); outra questão é a falta de materiais didáticos e 

paradidáticos nessa língua. Por razões de a Guiné-Bissau viver constantemente em 

sobressaltos político-militar, essas questões passam a não constituir prioridades primeiras 

para governos, e acabam por serem relegadas a planos secundários. Ademais, é preciso um 

engajamento político, ou seja, é necessário sair do plano teórico e passar à ação.  

Enquanto se debate a questão de oficialização e consequente introdução do 

guineense nas escolas como língua de ensino, o português continua sendo a única língua de 

ensino, de 1ª a 12ª classe. Muitos professores e alunos não dominam este idioma, isso 

dificulta ou mesmo impede o ensino-aprendizagem dos conteúdos e obriga, ao mesmo 

tempo, os professores a recorrerem ao guineense para melhor se fazerem entender pelos 

alunos (cf. AUGEL, 1997).  

 

1.3.3 A Origem Do Guineense 

 

O debate em torno do local do surgimento do guineense é “altamente controverso’’. O 

interesse em estabelecer onde teria originado o crioulo que se fala na Guiné-Bissau e em Casamansa 

ganhou corpo quando os estudiosos notaram um nível alto de similaridade entre este e o crioulo 

caboverdiano, em específico a variedade santiaguense (JACOBS, 2010, p. 290). A busca por uma 

resposta tem sido o papel de alguns estudiosos que se interessaram no assunto e em razão disso 

foram postuladas algumas hipóteses. Muito por conta da falta de evidencias linguísticas dos estágios 

anteriores, os pesquisadores têm encontrado grandes dificuldades no sentido de que se pudesse 

estabelecer com precisão a origem do guineense. Boa parte do que se produziu sobre seu 

desenvolvido foi feito com base em dados sócio-históricos. Este fato tem nutrido ainda mais este 

imbróglio, apesar de recentemente Jacobs (2010) ter apresentado uma visão a favor da origem 

santiaguense, juntando a dados sócio-históricos evidencias linguísticas, excitando ainda mais o 

debate.  

Neste trabalho descartamos a possiblidade de o guineense e o kabuverdianu não serem 

geneticamente relacionados. Existe uma similaridade muito grande entre as duas línguas que nos 

obriga a não tomar esse caminho.  80% das palavras de origem africana do crioulo de Santiago 

existem também no guineense (ROUGÉ, 1999 apud JACOBS, 2010). Rougé (1986, p. 37) refere 

mesmo que “Os dois têm a mesma origem, o mesmo proto-crioulo”. Enquanto isso, Couto (1994, 

p. 32) afirma que “[...] tanto funcional quanto estruturalmente há uma semelhança muito grande 

entre os crioulos de ambas regiões”. Por seu lado, Andrade e Kihm (2000) postulam que tais línguas 
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descendem de uma base comum. Para Ladhams (2009, p. 284), é muito provável que uma, dentre 

as duas línguas, é a ramificação da outra, tanto que elas ainda são inteligíveis entre si, “apesar de 

séculos de desenvolvimento separado” (tradução nossa).   

A questão que se põe é a seguinte: teria, o protocrioulo que deu origem às duas línguas, 

surgido nas ilhas e transplantado para o continente onde teria passado por um processo de 

especiação e se estruturou em uma língua nova, ou o processo se deu no sentido inverso. Ou ainda 

se ele teria surgido em ambas as regiões ao mesmo tempo, entre outras hipóteses. Nas seções 

seguintes serão apresentadas as hipóteses mais vigentes relativamente à gênese do guineense.  

 

1.3.3.1 Um Pidgin Como Ancestral Comum  

 

Anthony Naro talvez seja o primeiro a cogitar a possibilidade de o guineense ter-se 

originado de um pidgin com origens em Lisboa. Ele fez isso em um estudo de 1978, no qual se 

empenhou em provar a origem de um eventual pidgin, que viria a dar origem não somente às línguas 

crioulas que se falam atualmente na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, mas também a todos os 

crioulos de base lexical portuguesa da África em geral. Segundo este estudioso, uma variedade de 

português – uma espécie de L2 ou, em uma posição mais extremada, um português “corrompido”, 

teria emergido entre os africanos que foram capturados em África e levados para Lisboa como 

cativos no século XV para que fossem instruídos em língua portuguesa e pudessem servir de 

tradutores em suas expedições futuras. Desta variedade do português nasceria um pidgin ou um 

falar que Naro convencionalmente chamou de Linguagem de Reconhecimento.23  

 Apoiando-se em relatos dos primeiros navegadores, Naro (1978) afirma que esse sistema 

de comunicação foi aparentemente utilizado no continente tanto entre africanos como entre estes 

e europeus, donde, posteriormente, se crioulizou separadamente em Cabo Verde (Santiago) e na 

Guiné-Bissau. Empreendidas as análises, o autor supramencionado pôde concluir que “o pidgin 

português, mais tarde amplamente utilizado em toda costa ocidental, teve sua origem na Europa, 

não em África, a qual começou na década de 1440, com a formação oficialmente instruída de 

tradutores [leia-se: uma escola de línguas oficialmente instruída e patrocinada pelo infante D. 

Henrique]” (NARO, 1978, p. 341, tradução nossa).24 Nesse processo, os instrutores, ao se 

comunicarem com os africanos, teriam usado conscientemente um falar menos complexo, e isso 

justificaria as peculiaridades estruturais básicas daquele sistema. Coube, portanto, aos lançados, a 

missão de transplante desse pidgin português para a região da Guiné, presumivelmente nas primeiras 

 
23 Para mais informações sobre Linguagem de Reconhecimento, consultar Naro (1978).  
24 “[…] that Portuguese pidgin, later extensively used throughout West Africa, had its origin IN EUROPE, not in 
Africa, beginning in the 1440´s with the officially instituted training of translator.   
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décadas do século XVI (idem).  

A visão de Naro (1978) é inconsistente com os fatos e isso já foi demonstrado por diversos 

pesquisadores. Historicamente, vimos que “os lançados não eram colonos mas traficantes e não 

tinham frequentado em Portugal os lugares onde viviam os primeiros africanos capturados nas 

costas de África, e que deviam falar esta linguagem de reconhecimento” (ROUGÉ, 1986, p. 30-

31). Ou seja, mesmo se tivesse emergido em Lisboa, o que é pouco provável, não seriam os 

lançados os transmissores desse pidgin no continente africano, pois não tinham acesso a ele. Por 

sua vez, Kihm e Rougé (2013) não negam a existência de uma língua franca, com raízes em Lisboa, 

amplamente difundida ao longo da Costa Ocidental, que viria, mais tarde, a dar origem ao 

protocrioulo das línguas crioulas da Alta e do Golfo da Guiné. Mas, refutam a ideia de que suas 

particularidades estruturais básicas nasceram de modificações e/ou simplificações conscientes 

imprimidas pelos próprios portugueses ao comunicarem com os pretos, o que levaria Naro (1978) 

a apelidar este sistema de “Linguagem de Reconhecimento”. Em contrapartida, assumem a 

existência de uma variedade básica da língua portuguesa (Basic Variety ou Língua de Preto), que é 

para estes autores uma “interlíngua” e não um jargão, construída pelos seus próprios usuários (os 

negros), em um processo de aquisição de uma segunda língua (KIHM e ROUGÉ, 2013, p. 205-

208).   

 A respeito da Língua de Preto, eles asseguram que:  

 

O facto não trivial é que Língua de Preto não é redutível a este input [simplificado 
da língua portuguesa], mas constitui uma elaboração original do mesmo, 
evidente, por exemplo, na ausência do r nas formas verbais, que nunca poderiam 

resultar de estratégias de foreigner talk [fala estrangeira] (KIHM e ROUGÉ, 
2013, p. 288, tradução nossa).25 

 

Portanto, e de acordo com este raciocínio, seria a Língua de Preto, e não um pidgin, que 

teria sido levado das costas lusitanas para a região da Guiné pelos intérpretes africanos livres e pelos 

lançados, donde posteriormente se crioulizou. 

Por outro lado, Jacobs (2010) apresenta uma série de argumentos de propensão puramente 

linguístico que, se verídicos, enfraquece consideravelmente a hipótese de Linguagem de 

Reconhecimento. Um desses argumentos diz respeito às propriedades estruturais das variedades 

de L2. A respeitos disso, ele cita Parkvall (2005, p. 701) e este afirma que: as opposed to creoles, such 

varieties do not normally contain highly grammaticalized copular and TMA constructions drastically different from 

the target language [ao contrário dos crioulos, tais variedades [as variedades de L2] não contêm 

 
25 “The nontrivial fact is that Ldp [Língua de Preto] is not reducible to this input, but it constitutes an original 
elaboration of it, apparent for instance in the r-less all-purpose verb forms which could never result from foreigner 
talk strategies”. 
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normalmente construções copulares e TMA altamente gramaticalizadas que se diferem 

drasticamente da língua-alvo (neste caso, o português)].  Contudo, as características estruturais 

peculiares às duas variedades do crioulo se opõem significativamente das descritas para as 

variedades de L2, denotando tais “construções copulares e TMA altamente gramaticalizadas que 

diferem drasticamente da língua-alvo” (JACOBS, 2010, p. 293-294). Em função disso, Jacobs 

conclui afirmando que a língua por detrás do crioulo caboverdiano e guineense, seguramente, não 

foi a linguagem de reconhecimento postulado por Naro. Acrescenta, ainda, que mesmo se tivesse 

existido, não foi ela a língua “mãe” dos dois crioulos que supostamente emergiram em dois lugares 

separadamente.  

 

1.3.3.2  O Desenvolvimento Simultâneo  

 

A hipótese do desenvolvimento simultâneo é aquela que supõe que o guineense teria se 

formado e desenvolvido tanto na Guiné-Bissau como em Cabo Verde simultaneamente. Isso é o 

que alguns autores sugerem. Apesar de não lhe reconhecer importância científica, Rougé (1986) 

não foi taxativo quanto ao assunto, mas deixa algumas pistas que advogam nesse sentido. Ele 

afirma: 

 

acho sem interesse científico a questão de saber se o crioulo do Cabo Vede está 
na origem do crioulo da Guiné-Bissau ou se o crioulo da Guiné-Bissau está na 
origem do crioulo de Cabo Verde. Os dois têm a mesma origem, o mesmo 
proto-crioulo (ROUGÉ, 1986, p. 37, negrito nosso).  

 

Mais recentemente, o autor supracitado retoma esse debate em uma perspectiva que reforça 

ainda mais a ideia do desenvolvimento simultâneo no continente e no arquipélago. Na ocasião, ao 

se posicionar sobre os crioulos da Alta Guiné, não o fez referindo a uma suposta transferência de 

um lugar para outro ou vice-versa, mas fala “dos crioulos que se formaram dentro e ao redor das 

praças portuguesas na atual Guiné-Bissau[...] e na Casamansa senegalesa e dos crioulos que 

nasceram em Cabo Verde [...]” (ROUGÉ, 2008, p. 8).  

Enquanto isso, Couto (1994, p. 32) avaliou o histórico colonial dos dois países, os 

movimentos ininterruptos, à época, de idas e vindas entre ambos, e admitiu que o que é mais 

provável é que “ele [o guineense] deve ter surgido em ambas regiões ao mesmo tempo”, e isso 

explicaria, segundo este autor, as profundas semelhanças estruturais e funcionais existentes entre 

as duas línguas crioulas. Por sua vez, Batista (2006, p. 93) menciona a “formação de dois crioulos 

distintos, mas relacionados, um com as suas raízes no continente africano, e o outro no 

arquipélago” (BATISTA, 2006, p. 93 apud JACOBS, 2010, p. 292).  
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Há uma base de sustentação lógica por detrás da hipótese de surgimento simultâneo. 

Registra-se, a partir do século XV, movimentos intensos de partidas e vindas em ambas as direções, 

proporcionado pela expansão marítima europeia encabeçada pelo Portugal, cuja missão era a 

exploração da costa africana e comércio escravagista, os quais, pelas suas naturezas, suscitavam 

alguma forma de interação verbal. Sabemos também que o arquipélago foi povoado pelos 

escravizados que, na sua grande maioria, foram capturados na região da atual Guiné-Bissau, e que 

os portugueses recrutavam homens nas terras africanas para servirem não somente de auxiliares 

nas embarcações que faziam as duas direções, mas também de interpretes em suas negociações e 

contrabandos. Portanto, a relação entre os dois países era evidente. (cf. ROUGÉ, 1986; 2008; 

COUTO, 1994; LOPES, 1994; COUTO e EMBALÓ, 2010; SEIBERT, 2014, entre outros). Desse 

cenário, tudo leva a crer que o surgimento da língua crioula tivesse tido lugar nos dois países ao 

mesmo tempo e, posteriormente, desenvolveu-se separadamente. Porém, Jacobs (2010, p. 292-293) 

acredita que a tese do desenvolvimento simultâneo “é simplesmente rebuscado e não faz justiça às 

profundas correspondências estruturais entre SCV [Crioulo Caboverdiano de Santiago] e GBC 

[Crioulo da Guiné-Bissau] em todos os níveis da gramática”. Tais correspondências, para ele, não 

podem emergir simultaneamente em dois lugares diferentes ao mesmo tempo por acaso.  

 

1.3.3.3  A Hipótese Continental: Guiné-Bissau Como Local De Nascimento 
 

A hipótese de que o guineense teria emergido no continente, isto é, na região da atual 

Guiné-Bissau, e futuramente transferido para o arquipélago de Cabo Verde, é fortemente cogitado 

por alguns investigadores. Dentre eles, podemos mencionar Rougé (1986), Rougé e Doneux (1989), 

Couto (1994), entre outros. Seus principais argumentos são de cunho sócio-históricos e se 

relacionam com a sociedade luso-africana que se criou ao longo dos rios da Guiné. Segundo Rougé 

(1986), a sociedade luso-africana era composta na sua essência pelos colonizadores portugueses, 

pelos grumetes que atuavam como auxiliares no comércio ao longo da costa da Guiné, e pelos 

lançados, os quais são, segundo Campos (2016, p. 15), homens livres e aventureiros que, em 

desobediência às “restrições comerciais impostas pela coroa portuguesa”, lançaram-se ao tráfico 

atuando à margem da lei. Inicialmente eram em número reduzidos que foi crescendo devido ao 

surgimento da outra classe escravagista, os mulatos, também chamados de filhos da terra, frutos de 

relações sexuais, muitas vezes não consensuais, entre um homem branco e uma mulher negra. Os 

muitos anos de contato, proporcionado singularmente pelo tráfico de escravos, assevera o mesmo 

autor, fez com que muitos dos invasores passassem a cultivar hábitos e costumes locais.   

Desse contato, assegura Couto (1994, p. 32), “é de se esperar que surgisse um pidgin, uma 

língua de contato. Esse pidgin teria sido levado para o arquipélago de Cabo Verde com as levas de 
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escravos que os traficantes transportavam para lá através do intenso comércio que havia entre 

ambas regiões (itálico nosso)”. Enquanto isso, Rougé (1986, p. 35), em alusão à sociedade luso-

africana como proporcionadora do surgimento do guineense, tivera um posicionamento mais 

incisiva ao referir que “Foi nesta sociedade que se desenvolveu o Kriol”. Por sua vez, Rougé e 

Doneux (1989), ao reivindicarem a origem desta língua, o fizeram recorrendo ao excerto do 

trabalho de Marques de Barros (1897, p. 181) que afirma que: “Os povos Mandingas de Dandu, os 

Colincas de Geba, Farim e Casamance, e alguns Beafadas foram os primeiros a conhecer e a 

‘crioulizar’ a língua da gente branca, numa altura em que ninguém aprendia línguas, mas somente 

o vocabulário”. Ou seja, as condições sociológicas que impulsionaram a passagem do protocrioulo 

para o crioulo se deram ao redor dessas cidades.  Na mesma senda, Semedo (2011, p. 81) não 

somente visitou e corroborou a afirmação de Barros (1897), mas também pôde acrescentar que 

depois de crioulizada, o guineense “viria a ganhar corpo em Cacheu, devido às dinâmicas que o 

comércio praticado nessa zona impunha, e a desenvolver-se em Bissau dada a mudança das 

repartições centrais do governo colonial, para a então capital da província”.  

Os registos históricos que testemunham que os assimilados destas praças não somente 

entendiam o português, mas falavam uma língua crioula, datam do século XVI. André de Almada, 

em seu diário de bordo de 1594, referira aos citadinos de Cacheu como “entendidos e práticos em 

nossa língua”, enquanto que Frei Vitoriano Portuense (1696), Bispo de Cabo Verde, que também 

viajou à terra dos pretos, destaca, no seu diário de viagem, o primeiro testemunho escrito que se tem 

do guineense. A frase, composta de apenas quatro vocábulos, teria sido proferida pelo então rei 

dos pepel de Bissau, Bocampolo Có: Agora mi esta sabe ‘agora eu estou me sentindo bem’ (cf. 

LADHAMS, 2009, p. 283; SCANTAMBURLO, 2013, p. 49). 

A tese do surgimento continental do guineense é alvo de crítica. As evidências que situam 

sua emergência ao redor das primeiras feitorias ao longo da costa litorânea da atual região da Guiné-

Bissau, isto é, nas praças, entre os luso-africanos, ao que parece, “[...]têm uma base empírica bastante 

estreita”. Foi o que afirma Jacobs (2010, p. 296). Este pesquisador analisou uma lista extensa de 

documentos e estudos antecedentes para, então, concluir que a língua crioula que se fala na Guiné-

Bissau não poderia ter surgido ali. Alega que o tipo de colonização levado a cabo pelos colonos 

portugueses no continente, ao menos até a data do nascimento desta língua, não favorecia o 

surgimento de uma língua crioula. A dominação econômica e política do grupo minoritário sobre 

o grupo maioritário, demograficamente falando, a falta de acesso por parte deste último à língua 

do grupo dominador, são frequentemente apontados como um dos requisitos importantes para o 

nascimento de uma língua crioula. Para Jacobs (2010, p. 297) “[...] this was exactly the missing ingrediente 

on the continent, at least prior to the foundation of Cacheu in 1589” [esse era exatamente o ingrediente que 



26 

 

faltava no continente, pelo menos antes da fundação de Cacheu em 1589].  

De fato, a dominação colonial só se efetivou no século XX (Augel, 2007), isto já depois de 

o guineense ter-se formado. A dominação mandinga, com início no século XIII, fez com que o 

mandinga fosse uma língua amplamente difundida em quase toda Senegâmbia, tendo sido usado 

como a língua do comércio em toda aquela região, o que levanta a suspeita de que provavelmente 

não havia problemas de comunicação, ou que o acesso à língua do colonizador não constituía uma 

necessidade primária. Esta suposição é confirmada por Rougé (1986), que afirma que quando os 

portugueses desembarcaram na Guiné-Bissau, 

 

[...] os diferentes povos tinham relações comerciais, guerreiras, e mesmo, de 
vassalagem, o que supõe que o problema da comunicação já estava resolvido 
(talvez com o multilinguismo). Os africanos não precisaram nunca dos brancos 
ou das línguas deles para poderem comunicar-se entre si (ROUGÉ, 1986, p. 33).  

 

Portanto, para Jacobs (2010, p. 297), definitivamente, “[...] esta não é a situação que muitos 

veriam como prototípica para a formação dos crioulos”.  

 

1.3.3.4  A Hipótese Insular: Cabo Verde (Santiago) Como Local De Nascimento 

 

A hipótese de que a língua crioula da Guiné-Bissau teria se formado em Cabo Verde e 

posteriormente ter sido transplantada para o continente é fortemente cogitada e reúne argumentos 

fortes a seu favor. Estes argumentos são tanto históricos quanto linguísticos. Cabo Verde está entre 

as primeiras nações crioulas a emergiram no mundo atlântico. Aquando da sua descoberta pelos 

portugueses por volta de 1460, o arquipélago estava inteiramente desabitado (SEIBERT, 2014). As 

ilhas de Santiago (1462) e Fogo (fins do século XV) foram as primeiras a serem povoadas. 

Inicialmente pelos colonos brancos e por contingente africano escravizado (homens e mulheres) 

trazido do continente, sendo a maioria deles pertencentes a etnias wolof, bambara, fula, mandinga 

e temne (SEIBERT, 2014; JACOBS, 2010). Segundo Seibert (2014), a convivência prolongada no 

arquipélago entre estas diferentes categorias sociais resultaram em mestiçagem biológica e cultural, 

fruto da união recorrente entre homens brancos e mulheres africanas escravizadas, condicionada 

primeiramente pela ausência de mulheres brancas. Desta união se fez uma nova categoria social, os 

já mencionados mestiços, também designados mulatos.   

Com o passar dos anos a população do arquipélago teve um crescimento considerável, 

graças não somente a procriação, mas sobretudo ao crescente número de importação de pessoas 

escravizadas. Em 1582, 80% da população em Cabo Verde pertencia a esta categoria (Seibert, 2014), 

fato importante do ponto de vista linguístico. Esteve na base desse aumento a necessidade de suprir 
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a mão-de-obra escrava nas plantações de cana-de-açúcar, de milho, de legumes e de frutas. Uma 

das peculiaridades do aspecto social da crioulização tem a ver com a estrutura da sociedade de 

plantação, uma sociedade dicotomizada, segundo Arends (1994), na qual um número reduzido de 

brancos detinha o poder sobre uma grande quantidade de africanos escravizados. Portanto, 

diferentemente da Guiné onde não existiu a “sociedade de plantação”, porque, aquela região, do 

ponto de vista do europeu, era apenas um importante fornecedor de pessoas escravizadas e 

produtos que não exigiam cultivo, tais como ouro, marfim, couro etc. (Couto, 1994, p. 30-31), 

Cabo Verde reunia todos os ingredientes necessários para que ali pudesse emergir um sistema de 

comunicação que evoluísse para o crioulo. A propósito da colonização de Cabo Verde, Couto 

(1994, p. 30) refere que ali “se deu a colonização no sentido pleno”. Ou seja:  

 

1) era um território completamente desabitado aquando da sua descoberta pelos 

portugueses, e sua povoação foi feita principalmente de africanos escravizados 

de diferentes grupos etnolinguísticos, capturados ao longo de toda a costa da 

África Ocidental, constituindo-se em um entreposto comercial. Portanto, uma 

sociedade heterogênea e multilíngue;  

 

2) formou-se literalmente uma sociedade de plantação, cuja atividade econômica 

e produtiva era baseada nas plantações e cultivo de cana-de-açúcar, algodão e 

das mais variadas especiarias.  

 

A nativização do crioulo provavelmente teria ocorrido em Santiago no início do século XVI 

com a entrada em cena da primeira geração de crianças nascidas naquela sociedade, os mulatos, 

donde teria sido transplantado para o continente, provavelmente pelos lançados. Lopes da Silva 

(1957, p. 31 apud Jacobs, 2010, p. 299) foi o primeiro a levantar essa hipótese ao falar do “crioulo 

caboverdiano de Sotavento levado pelos colonos idos do arquipélago [...]” o qual, quando 

enraizado, “se foi diversificando e adquirindo caracteres próprios sob a influência das línguas 

nativas”.  

Depois de ter examinado dados históricos e de ter feito análise das condições típicas em 

que apareceram os crioulos, Couto (1994, p. 30) foi peremptório a dizer que “é em Cabo Verde 

que vamos encontrar as condições propostas por Chaudenson para a pidginização/crioulização”. 

Entretanto, se o crioulo caboverdiano emergiu no século XVI, o primeiro testemunho escrito que 

faz menção clara a esta língua data de 1672, portanto, volta de um século depois (cf. LADHAMS, 

2009). Ladhams (2009) desenvolveu um estudo apoiado em dados sócio-históricos com intuito de 
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compreender como se deu o processo formativo e evolutivo dos crioulos de base lexical portuguesa 

em geral. No que diz respeito aos crioulos da Alta Guiné, ele refere ao crioulo guineense como 

derivado do de Cabo Verde. Nas suas próprias palavras: “[...] o crioulo da Guiné-Bissau, tendo 

derivado do crioulo de Cabo Verde no século XVI, deve ter mudado pouco ao longo do tempo, 

porque ainda se assemelha ao crioulo pai [...]”, não obstante séculos de desenvolvimento 

separado e das influências do adstrato (LADHAMS, 2009, p. 294-296, destaque nosso).  

Um ano mais tarde, Jacobs (2010) chegaria as mesmas conclusões que Ladhams (2009), 

num trabalhado amparado não somente de evidências sócio-históricos, mas também de dados 

linguísticos. Ambas as perspectivas de análise o levam a concluir que o guineense teria embrionado 

em Cabo Verde, Santiago, e depois transferido para a Guiné-Bissau, Cacheu, pelos lançados 

(JACOBS, 2010). Dentre os argumentos que o levou a esse desfecho está, entre outros, a análise 

desencadeada a duas línguas nativas que mais contribuíram na formação do léxico do guineense e 

do kabuverdianu: o mandinga e o wolof.26  

As línguas africanas teriam contribuído com pouco mais de 40% na constituição do léxico 

do guineense, sendo que mais de 50% de itens lexicais de origem africana compartilhados por 

ambas as línguas provém de línguas pertencentes ao grupo Mande, do qual o mandinga é membro, 

ao passo que na Guiné-Bissau fala-se maioritariamente as línguas pertencentes à família Oeste 

Atlântica (somente cerca de 10% é falante de línguas do grupo Mande. O Ethnologue fala em cerca 

de 13% contra 87% das línguas Oeste Atlântica) (PARKVALL, 2000 apud JACOBS, 2010). 

Portanto, segundo Jacobs (2010), o ingrediente mandinga só poderia ter sido importado de algum 

lugar (ou seja, Santiago, Cabo Verde). A essência da visão dele em relação ao argumento mandinga 

pode ser resumida no seguinte: a participação ativa dos falantes de mandinga em uma hipotética 

formação continental do guineense deve ser mínima, e a contribuição dessa língua na constituição 

do léxico do guineense se situaria muito abaixo daquilo que alguns estudos anteriores veicularam, 

isto é, cerca de 40% (JACOBS, 2010).  

No que diz respeito ao wolof, outro argumento importante do ponto de vista deste autor 

para contestar a origem continental do guineense, tem a ver com a ausência da comunidade falante 

dessa língua na região da Guiné-Bissau no período em que os crioulos da Alta Guiné se formaram. 

Ele refere que a dimensão e a antiguidade de itens lexicais derivados do wolof presentes no 

guineense e no kabuverdianu são indícios da presença massiva dos falantes dessa língua na altura e 

no local do surgimento do sistema de comunicação que viria a dar origem às duas línguas crioulas. 

Isso, segundo o autor, só poderia ser em Santiago, dado que até século XVI e XVII, a etnia wolof 

 
26 Para uma noção básica da influência do substrato no guineense consultar Ichinose (1995). Disponível em: 
http://revistas.fflch.usp.br/papia/article/view/1777. Acesso em 13 de julho de 2021.  

http://revistas.fflch.usp.br/papia/article/view/1777
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simplesmente não existiu no território que compreendia a Guiné-Bissau, enquanto que em 

Ziguinchor eles não devem ter se instalado antes do século XIX (JACOBS, 2010).  

Jacobs (2010, p. 302) fala ainda das peculiaridades inerentes a essa língua, presente em 

“todos os níveis da gramática do crioulo de Santiago”. Tece, como uma das justificativas, o uso de 

“dois verbos ter” (ten/tene para os crioulos da Alta Guiné, e am/ame para o wolof), sendo um para 

se referir a “possessão essencial” e outro a “possessão ocasional”, além das construções passivas 

que é marcada nos crioulos da Alta Guiné pelo morfema -du e em wolof pelo -t(u) (JACOBS, 2010, 

p. 325-327). Essas características, segundo esse viés, seriam uma herança do wolof, uma língua que, 

como já vimos, não fazia parte do mosaico linguístico do então território da Guiné-Bissau e muito 

menos do atual, portanto, sua entrada na língua só poderia ter sido em Santiago.  

Outra evidência, desta vez de índole fonética que, de acordo com Jacobs (2010), milita a 

favor da origem santiaguense do crioulo guineense, diz respeito à despalatalização das fricativas 

/ʃ/ ou /ʒ/ para [s] em palavras de étimo português, que ocorreu no crioulo guineense, ao menos 

na sua variedade basiletal, enquanto que o crioulo caboverdiano mantém preservado o /ʃ/ em 

palavras de origem portuguesa: peixe do português > ˈpeʃi em kabuverdianu > ˈpis em guineense; 

baixo do português > ˈbaʃu em kabuverdianu > ˈbas(u) em guineense; ou ainda iˈgreja em português 

> ˈgreʃa  em kabuverdianu > ˈgrisia em guineense, entre outros exemplos (JACOBS, 2010).  

O autor levanta algumas implicações disso na prática: (1) se a crioulização tivesse 

acontecido no continente, podemos admitir que o crioulo guineense simplesmente não teve (ou 

perdeu?) tais partículas desde os estágios iniciais de sua formação;  e, (2) no caso de uma 

transferência posterior do continente para o arquipélago, a hipótese, seria, então, de que o /ʃ/ do 

caboverdiano tivesse entrado para a língua na fase posterior à sua formação (“descrioulização”), 

por meio de contato renovado com a língua portuguesa. Entretanto, demonstrou claramente que 

não foi a segunda hipótese o que aconteceu, porque se fosse, segundo ele, não teríamos um alto 

nível de coincidência de padrões de palatalização entre o crioulo caboverdiano e a língua 

portuguesa. Em razão disso, Jacobs (2010, p. 330) conclui: These phonetic data significantly strengthen the 

claim that SCV [Santiago Cape Verdean Creole] did not come into existence on the mainland [Estes dados 

fonéticos reforçam significativamente a alegação de que o SCV [crioulo caboverdiano de Santiago] 

não surgiu no continente].  

A tese caboverdiana foi alvo de algumas críticas, muitas delas embasadas em elementos 

sócio-históricos. Destacam-se algumas. Couto (1994) não refuta, antes de tudo, a possibilidade de 

a crioulização ter ocorrido em Cabo Verde, até porque, se o fizesse, ele entraria em contradição 

consigo mesmo porque, mais tarde, viria a postular a hipótese do desenvolvimento simultâneo 

(conforme discutido em 1.3.3.2). Ele nega um desenvolvimento unilateral em Cabo Verde e um 
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suposto transplante para a Guiné-Bissau. Segundo este autor: 

 

Mais importante para refutar a hipótese caboverdiana é a observação de que não 
há nenhum dado concreto que a corrobore. Em que condições o presu-mível 
(sic) crioulo caboverdiano se teria transplantado para Guiné? Não houve 
nenhuma migração maciça de caboverdianos para o continente (COUTO, 1994, 
p. 31).  

 

Contudo, a migração dos caboverdianos para o continente, neste caso a Guiné-Bissau, 

sucedeu-se e está muito bem documentada (SEIBERT, 2014, p. 62, por exemplo). Porém, uma 

migração densa só vamos ter no período de 1850 a 1864, fruto da miséria em que muitos 

caboverdianos se viam mergulhados e, mais tarde, por volta de 1915, para trabalharem na 

administração colonial e/ou nas empresas comerciais (SCANTAMBURLO, 1999). Nesta altura, 

segundo Barros (1897-99 apud Scantamburlo, 1999, p. 31), “a grande e fundamental gestação do 

guineense [o crioulo] estava feita”.  

É preciso reiterar que as alegações que haviam sido apresentadas contra a tese caboverdiana 

do surgimento do guineense são, em muitos casos, de cunho social e histórico. Poderíamos ter 

trazido para essa discussão outros elementos que influem na formação duma língua crioula que são 

sugeridas a favor duma hipótese continental e consequente recusa da tese insular, como o fato de 

os portugueses teriam se instalado e entrado em contato, primeiramente, com os povos autóctones 

da região da atual Guiné-Bissau, com os quais estabeleceriam relações comerciais. Ou o fato de os 

lançados também se teriam fixado entre os nativos e, com o auxílio dos grumetes, intermediavam 

o comércio entre os europeus – ingleses e franceses – e os autóctones (COUTO, 1994). 

Se são argumentos plausíveis, não cabe a essa pesquisa julgar. Contudo, uma indagação 

precisa ser feita: será que tais alegações se sustentam ou se sustentarão diante de novas evidências 

que envolvem não somente argumentos sócio-históricos, mas se valem sobretudo de evidências 

linguísticas que, até bem pouco tempo, eram elementos desconhecidos, mas que precisam ser 

agregados a esse debate (JACOBS, 2010). É claro que as conclusões de Jacobs (2010) não porão, 

ao que tudo indica, termo à discussão, mas é uma contribuição importante na busca pela origem 

desta língua.   

 

1.4 A LÍNGUA PORTUGUESA NA GUINÉ-BISSAU 
 

O processo colonial da Idade Moderna foi, com certeza, um dos processos de subjugação 

mais violentos que a humanidade já experimentou. Decorre também dele as grandes 

transformações sociais, econômicas, políticas e ecológicas (Souza e Olmo, 2020), que se verificaram 

no passado e que se alastraram e chegaram até aos nossos dias. Na Europa e no mundo, Portugal 
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foi, certamente, um dos pioneiros desse tipo de aventura, iniciada a partir da primeira metade do 

século XV com a conquista de Ceuta (1415), antecedendo a descoberta da ilha da Madeira (1418) 

e, posteriormente, as de Açores (1427) (CANIATO, 2002). Perto do final da primeira metade do 

referido século, movidos por interesses diversos, mas sobretudo de interesses econômicos (forças 

produtivas no seu sentido mais amplo), Portugal viu-se obrigado a mirar outras margens, tendo 

atingido a atual Guiné-Bissau em 1446, depois de várias expedições frustradas (cf. AUGEL, 2007; 

MONTEIRO, 2011).  

A política expansionista se alicerçava também em outros preceitos ideológicos, com 

Portugal a não apenas querer dominar e apoderar-se das matérias primas das terras por onde passa, 

mas também impor sua cultura, a língua inclusa. A língua foi usada como instrumento de 

dominação e subjugação de diferentes povos e culturas. Tal uso político e ideológico das línguas, 

de uma forma ou de outra, desempenhou um papel preponderante na dominação do Novo Mundo, 

tendo estado fortemente ligado às missões católicas evangelizadoras (SEVERO & MAKONI, 

2015). 

Portanto, o português é antes de tudo parte da herança colonial, condicionado, primeiro, 

pelo Estatuto dos Indígenas,27 que determinava no seu Art. 56º, entre outras coisas, “falar 

correctamente a língua portuguesa” como requisito para a obtenção da “cidadania portuguesa”; 

segundo, pela classe política local que “foram educados e influenciados pelo sistema português 

(AUGEL, 1997, p. 254). Por terem aculturados e/ou assimilados valores do colonizador, incluindo 

a língua, essa classe se configurou e se constituiu, depois da independência, na nova elite nacional, 

donos do poder. Por conseguinte, residem na “capital ou nos centros urbanos”, geralmente 

professam a religião cristã e sempre foram “política e economicamente” muito próximos ao poder 

(AUGEL, 2007, p. 81). É esta elite local, que sempre demonstrou ter preferência pela língua 

portuguesa, não obstante pouca fluência nela, que decidiu mantê-la como a língua oficial, em 

prejuízo das demais línguas, incluindo o guineense. 

 

1.4.1 A língua oficial 

 

O português é a língua oficial da Guiné-Bissau, e, como tal, é a língua do ensino, da 

burocracia e do Estado (AUGEL, 1994). Com efeito, os documentos oficiais, como discursos, 

decretos-lei etc., são redigidos nesta língua. Entretanto, é uma língua com baixo número de falantes 

no país. O censo de 1979 apontava que os falantes monolíngues nessa língua “mal chegam a 0,5%” 

 
27 O Estatuto dos Indígenas foi um Decreto-lei promulgado em 1954 e se aplicava aos indígenas portugueses 
das províncias da Guiné, Angola e Moçambique. 
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(COUTO, 1994). Pesquisas mais recentes falam em menos de 10% e cerca de 13%, considerando 

aqueles que o falam e mais uma ou outra(s) língua(s) locais (AUGEL, 2007 e COUTO e EMBALÓ, 

2010, respectivamente). Isso sugere que tomando em conta apenas seus falantes monolíngues, é 

provável que esta cifra caia consideravelmente, e mostra também que o português não é a língua 

materna da grande maioria.  

Apesar disso, o processo de ensino e aprendizagem se dá inteiramente nessa língua, mas 

com frequente recorrência ao guineense. Goza de prestigio e o seu domínio é visto como meio de 

ascensão social e prenúncio de alto nível de escolarização. Para Augel (1997), o uso do português 

como (única) língua de ensino mostra-se incongruente com aquilo que é a realidade linguística do 

país, que tem o guineense como a língua veicular. De fato, o domínio da língua oficial constitui 

privilégio de poucos, seu uso se restringe aos meios urbanos e à classe socialmente prestigiada. É 

neste nicho e, sobretudo, entre os escolarizados é que se vai encontrar a porção dos que, de fato, 

domina esta língua. Como afirma Augel (2007, p. 80), “para a grande maioria da população 

espalhada no país, a questão [do uso do português] nem mesmo se põe”.  

Foi preciso esperar até 2007 para que o português tivesse uma base jurídica legal que 

obrigasse a sua utilização em todas as instituições públicas do país, principalmente nas salas de aulas 

e no recinto escolar (Decreto-lei n° 7/2007, de 12 novembro de 2007) (CÁ, 2015). O português 

como língua oficial não está plasmado na atual Constituição da República que é de 1996, redigida, 

entretanto, em português. Desse modo, é razoável afirmar que a língua portuguesa é uma língua 

introduzida pelo colonialismo, “aceite” pela classe elite local dado seu capital linguístico, e imposta 

ao povo sem uma auscultação prévia à ANP, que é a casa representativa do poder popular.  

Com a introdução do Decreto-lei n° 7/2007, de 12 novembro de 2007, a expectativa era 

que isso impulsionasse a utilização desta língua, ao menos nas repartições estatais. Entretanto, 

parece que não houve mudanças significativas nessa direção. O português continua a não ser uma 

língua corriqueira no seio dos guineenses, bem como em quase todas as instituições do Estado que, 

apesar de usá-lo na escrita, a comunicação oral é feita predominantemente no guineense, depois de 

quase 15 anos após a sua instituição. Nas escolas, é trivial deparar-se com avisos que impõem o seu 

uso, como o que se pode constatar na figura 3.28   

 

 

 

 

 
28 Imagem captada pelo autor em março de 2021 nas dependências da Escola de Formação de Professores 17 de 
Fevereiro, sito em Bissau, Bairro de Cuntum.   
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Figura 3 – aviso sobre a obrigatoriedade do uso da língua portuguesa em uma escola de formação dos 
professores em Bissau, Guiné-Bissau 

 

Fonte: foto do autor 

 

Isso violaria os princípios “inalienáveis” consagrados na Declaração Universal dos Direitos 

Linguísticos, que dizem respeito ao “[...] direito ao uso da língua privadamente e em público”, e ao 

“[...] direito a ser atendido na sua língua nos organismos oficiais [...]”, entre outros (Declaração 

Universal dos Direitos Linguísticos, 2013, p. 25-26). Mas, mais importante disso tudo, é a 

demonstração de que, por vezes, os Decretos-leis podem ser ineficientes perante a espontaneidade 

e naturalidade do uso que os indivíduos ou grupos socialmente constituídos fazem da língua. Isso 

quer dizer que as políticas linguísticas devem ser factuais e, fundamentalmente, ter aprovação 

popular.    

Resumidamente, dado seu simbolismo e prestígio que carrega, a língua portuguesa se 

tornou, na Guiné-Bissau, uma ferramenta importante para a manutenção do estado das coisas. Do 

projeto colonial, ela se tornou em um projeto político nacional a serviço da elite.  

  

1.5 AS LÍNGUAS AFRICANAS 
 

Com a expressão “línguas africanas” estamos referindo às línguas nativas locais dos grupos 

étnicos que compõem a população guineense. O recenseamento de população e habitação de 2009 
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contabiliza 14 línguas étnicas principais, a saber: fula, felupe, balanta, manjaco, mandinga, papel ou 

pepel, beafada, balanta mane, bijagós, saracole, sosso, mancanha, mansoanca e nalu (GUINÉ-

BISSAU, 2009). São línguas faladas preferencialmente no meio familiar e/ou nas tabancas (aldeias), 

ou seja, no meio rural. Segundo Intumbo (2012), a maior parte dos guineenses nasce em 

comunidades ou em famílias que têm uma das línguas nativas como meio de comunicação 

quotidiano. Sua aquisição se dá, acrescenta este autor, de forma natural, isto é, “pela transmissão 

direta de pais para filhos” (INTUMBO, 2012, p. 1).  

A respeito do uso dessas línguas, Intumbo (2012, p. 1) assevera que:  

 

São o elo de ligação [sic] entre os indivíduos da mesma comunidade étnica e são 
utilizadas no quotidiano das aldeias, na família e entre vizinhos e amigos, nas 
cerimónias tradicionais tais como casamentos, funerais e nos festivais 
tradicionais, nos actos religiosos animistas e também nos contactos entre os 
guineenses “urbanos e com as suas comunidades rurais.  

 

Guiné-Bissau (2009) buscou compreender, entre outras coisas, qual língua os grupos 

étnicos consideram ser seu principal meio de comunicação. De modo geral, a maioria da população 

de todas as etnias aponta sua própria língua como o principal meio de comunicação, tendo os fula 

no topo da pirâmide (86,9%), seguido dos felupe (85,8%), que têm atrás deles os balanta com 84,7% 

e, a fechar o pódio, segue os manjacos com 83,1%. A implicação disso na prática demonstra que 

estas línguas são importantes do ponto de vista social e cultural para seus falantes, não somente 

por servirem de meio de comunicação entre seus utentes, mas, sobretudo por constituírem 

elementos de identidade e representam sentimentos de pertença a um determinado grupo social. 

Tal e qual ao guineense, a maioria destas línguas étnicas não possuem, ainda, sistema de escrita 

normatizada, mas há textos produzidos pelas igrejas cristãs em algumas delas (INTUMBO, 2012). 

Por questões de prestígio social, verifica-se cada vez mais um número reduzido dos falantes destas 

línguas, principalmente na camada mais jovem, que as deixam de falar a favor do guineense.  

 

1.6 FONOLOGIA: UMA BREVE INTRODUÇÃO  
 

Introduzir o quadro fonológico da língua, sobretudo os padrões silábicos e os elementos 

possíveis em cada posição dentro da estrutura silábica, é crucial na medida em que permitem maior 

entendimento e melhor escrutínio de como as sílabas foram determinadas na reduplicação. Ou seja, 

entendemos que para se ter claro o que é reduplicado, é necessário ter claro primeiro os padrões 

silábicos disponíveis na língua. A descrição dos segmentos da estrutura fonológica do guineense 

pode ser encontrada em Couto (1994), Kihm (1994, apud Chapouto, 2014), Scantamburlo (1999), 

Mané (2001), Avram (2010 apud Chapouto, 2014), Chapouto (2014), Costa (2014, p. 99), Chapouto 
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e Pereira (2019), e não é consensual sua interpretação. 

 

1.6.1 Sistema Consonântico  
 

A listagem dos segmentos consonânticos do nível fonológico é, certamente, aquela que 

apresenta maior discrepância, segundo argumenta Chapouto (2014). Tal discrepância deve ser 

associada à variedade do guineense a que os investigadores se propuseram a descrever. Couto 

(1994) analisou o crioulo tradicional e chegou à conclusão de que esta variedade do guineense 

engloba apenas 16 segmentos consonânticos no seu sistema fonológico, a saber: /p, t, k, b, d, g, tʃ, 

dʒ, f, s, m, n, ɲ, ŋ, ɾ, l/. Diferentemente, Scantamburlo (1999, p. 15-16), que analisou a variedade 

acroletal do guineense, defende a existência de “um sistema fonológico composto de 22 

consoantes[...]”, as quais, além das já mencionadas por Couto (1994), também inclui /v, z, ʃ, ʒ, ʎ, 

ks/ como parte do inventário fonológico da língua. Similarmente, Kihm (1994, p. 15) posicionara 

a favor da presença dos elementos /v, z, ʃ, ʒ, ʎ/ no sistema fonológico do guineense, mas ele 

associa este fato ao empréstimo linguístico, haja vista que tais segmentos ocorrem apenas em 

“palavras de origem portuguesa que entraram recentemente no crioulo [guineense] (apud 

CHAPOUTO, 2014, p. 15)”. Mais recentemente, não obstante ter analisado “uma manifestação 

mais culta” do guineense, Costa (2014, p. 99) apresenta um quadro das consoantes fonológicas que 

se aproxima muito ao do Couto (1994), com um total de 18 consoantes. A diferença se manifesta 

no fato de a primeira ter considerado em sua descrição as fricativas labiodental /v/ e alveolar /z/ 

como fonemas consonantais do guineense, entretanto, ausentes na proposta do segundo.  

Em relação aos fonemas, Couto (1994, p. 69-71) propôs que se tenha uma atenção especial 

aos segmentos nasais /m, n, ɲ, ŋ/, dado que eles em posição “[...] pós-vocálica ou de início de 

enunciado se assimilam à consoante seguinte quanto ao ponto de articulação”, podendo levar a 

interpretações “equivocadas” tal e qual se viu no passado, gerando o “surgimento de toda uma 

série de ‘consoantes pré-nasalizadas’, em vários autores”. Com efeito, Avram (2010) citado por 

Chapouto (2014), considera os segmentos /mp, mb, nt, nd, ŋg, ŋk, ntʃ, ndʒ, nf, nv, nz/ como 

independentes das simples, e não como consequência de processo de assimilação. Em oposição a 

Avram (2010 apud Chapouto), Costa (2014, p. 194) acredita que “[...] a nasal é sílaba no crioulo 

guineense, e não uma pré-nasalização”.29 No seu estudo intitulado “Descrição fonológica do 

crioulo guineense”, no qual descreve o comportamento desses segmentos, ela chega à seguinte 

conclusão:  

 
29 Nesse trabalho assumiu-se uma posição idêntica à de Costa (2014) quanto à interpretação dos segmentos nasais no 
guineense.  



36 

 

 

[...] em posição de onset, a nasal é semelhante ao do português europeu e não 
nasaliza a vogal precedente (em coda, pode nasalizar ou não); [...] em interior de 
palavra a nasal seria coda, e não uma pré-nasalização; [...] a nasal pode ser lexical 
ou morfema de primeira pessoa do singular [...] em início de palavra; [...] em 
posição de coda silábica e em início de palavra, a nasal corresponde 
fonologicamente a um arquifonema que pode se realizar foneticamente como 

/m, n, ɲ, ŋ/; [...] a nasal é sílaba e não uma pré-nasalização; [...] [e portanto], Não 
precisaríamos considerar a existência de pré-nasalizadas no Crioulo da Guiné-
Bissau” (COSTA, 2014, p. 194).    

 

Conforme visto, tudo indica que as denominadas “consoantes pré-nasalizadas” têm pouca 

ou nenhuma probabilidade de constituírem fonemas independentes na língua, devendo, 

provavelmente, tratar-se apenas de processos resultantes de assimilação. Tanto que, dentre os 

autores aqui abordados, somente Avram (2010 apud Chapouto, 2014) propôs sua existência. Por 

esse motivo, tomamos a iniciativa de não as considerar neste estudo. Portanto, se considerarmos 

todos os segmentos consonânticos sugeridos para a língua por Couto (1994), Kihm (1994 citado 

por Chapouto, 2014) e Scantamburlo (1999), o resultado que teremos é o que apresentamos no 

quadro 1.  

 

Quadro 1 – segmentos fonológicos consonânticos do guineense 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

1.6.2 Sistema Vocálico 
 

O sistema vocálico do guineense em sua representação fonológica parece reunir muito mais 

consenso entre os investigadores, isto se comparado ao sistema consonântico. Couto (1994, p. 73) 

considera “relativamente simples” o sistema vocálico do guineense, e admite a existência de apenas 

cinco segmentos vocálicos, quais sejam: /i, u, a, e, o/. Da mesma forma, Kihm (1994 apud 

Chapouto, 2014) não se opôs e contabiliza as mesmas vogais. Por outro lado, Scantamburlo (1999, 

p. 16), em notas introdutórias do seu dicionário do guineense, apresenta em “Sistema fonológico 

do guineense” 9 vogais – /a, ɐ, e, ɛ, i, ɨ, o, ɔ, u/, em estrutura de base. Ele considera as vogais 

central média-baixa /ɐ/, baixas anterior e posterior /ɛ/ e /ɔ/, respectivamente, e central fechada 

/ɨ/ no seu inventário fonológico, as quais, Couto (1994) e Kihm (1994 apud Chapouto, 2014) não 

 

Labial Alveolares Palatais Velares 

Oclusiva p b t d  k g 
Fricativa f v s z ʃ ʒ ks 
Nasal M n  ɲ  
Lateral  l ʎ ŋ 

Tepe  ɾ   



37 

 

contemplam em suas descrições. Para sustentar seu argumento e provar que tais fones representam 

fonemas diferentes nessa língua, Scantamburlo (1999, p. 16) apresenta os pares mínimos que se 

seguem: ['kɐla] ‘trança’ ['kala] ‘calar’, ['sɛra] ‘serrar’ ['sera] ‘cera’, ['bɔta] ‘bota’ ['bota] ‘botar’ e ['mɨsa] 

‘mijar’ [mi'sa] ‘missa’. Trata-se, portanto, da reafirmação, por parte de Scantamburlo (1999), da 

existência de tais segmentos no inventário fonológico do guineense, haja vista que o próprio já o 

tinha defendido em seu trabalho de 1981 (vide Couto, 1994).  

 No que diz respeito à abertura das vogais médias /ɛ/ e /ɔ/, Couto (1994, p. 74) as 

interpreta como um som intermediário, isto é, mais aberto do que [e] e [o], mas menos aberto do 

que [ɛ] e [ɔ]. Dando suporte à sua tese, ele sustenta que “quando um crioulófono [referindo a um 

falante do guineense] diz ele temos a impressão de estar ouvindo ['ɛli] e quando ele diz ela temos a 

impressão de ouvir [ela]”. Sobre a distinção que se faz entre /a/ e /ɐ/ no português, o autor 

supracitado refere que ela se desfaz no guineense, apesar de Scantamburlo tê-la feito. Couto (1994) 

não se posicionou em relação ao segmento vocálico /ɨ/.        

Adicionalmente, temos os segmentos fonológicos, as semivogais /j/ e /w/ como dois 

fonemas do guineense, cuja análise “não são muito divergentes” e seu estatuto depende do contexto 

em que ocorrem (CHAPOUTO, 2014, p. 16). Em posição pré-vocálicas, Couto (1994) as considera 

como segmentos consonânticos; para Chapouto (2018), em posição pré-vocálica e de início de 

palavra e em posição intervocálica, os glides apresentam um comportamento consonântico. 

Relativamente à posição pós-vocálicas, para Couto (1994, p. 74), as semivogais atuam sempre como 

“alofones das respectivas vogais altas”, enquanto que Chapouto (2018, p. 268) refere que em 

posição pós-vocálica os glides “correspondem a vogais assilábicas de base ([-consonântico], [-

silábico])”.  

Posto que a questão do estatuto fonológico das vogais foge ao escopo deste estudo, 

sugerimos que essa questão seja abordada em uma pesquisa futura.  

 

1.6.3 A Sílaba 
 

As variantes de uma mesma língua podem apresentar diferentes tipos silábicos. A descrição 

da estrutura silábica do guineense apresenta alguma controvérsia quanto aos padrões observados. 

Apesar disso, o consenso que se chega é sobre o cânone silábico desta língua. Couto (1994), Mané 

(2001), Costa (2014), Chapouto (2014) e Chapouto e Pereira (2019) estão todos de acordo que o 

padrão silábico mais frequente no guineense é CV. Na reduplicação, conforme veremos em (4.2), 

a opção por esse padrão silábico se mantém. Além desse padrão, Couto (1994) e Mané (2001) 

mencionam também a existência dos padrões CVC, V, VC, CCV, CCVC. Chapouto (2014, p. 94) 
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não somente considera os padrões citados por estes dois últimos autores, mas também acrescenta 

as estruturas VG, CVG, CVGC, e refere, ainda, que o tipo CVC “é muito frequente”. Mais 

recentemente, em Chapouto e Pereira (2019), estes padrões foram acrescidos das estruturas ØC e 

CØ. Tendo como referência a fonologia da língua em análise, considerando ainda a frequência com 

que os segmentos VG, CVG, CVGC, ØC e CØ ocorrem, as autoras consideram-nas estruturas 

marcadas, juntamente como o tipo silábico CCVC. Couto (1994) não faz nenhuma referência a 

respeito das estruturas em que ocorrem VG, uma vez que assume que os glides pós-vocálicas 

correspondem a “alofones das respectivas vogais altas”, no entanto, assilábicas. Outrossim, ele 

admite, ainda, a estrutura CCCV,30 que não está contemplada em Andrade et al. (1992), tendo sido 

igualmente desconsiderada por Chapouto e Pereira (2019, p. 129) “porque não foi interpretada 

como uma sequência homossilábica”. 

Relativamente à posição que cada constituinte fonológico ocupa dentro da estrutura 

silábica, segundo Chapouto (2014) e Chapouto e Pereira (2019), o ataque, no guineense, é 

preenchido apenas por segmentos consonânticos e glides31. Ele pode ser ramificado, isto é, quando 

domina duas posições no esqueleto, ou não ramificado, no caso, ocupando apenas uma posição. 

Neste último caso, o ataque pode ou não estar segmentalmente preenchido. O ataque não 

ramificado preenchido por um segmento em posição de início de palavra, de acordo com Chapouto 

(2014) e Chapouto e Pereira (2019), pode ser ocupado por qualquer segmento consonântico, exceto 

o [ʎ], e também pelos glides [j] e [w] (como em paga ['pa.ga] (pagar), djubi [dʒu.'bi] (ver; analisar) e 

[j] iagu ['ja.gu] (água), por exemplo). Em interior de palavra, não há qualquer restrição quanto à 

ocorrência de qualquer segmento consonântico em ataque (ropa ['ɾo.pa], sabadu ['sa.ba.du] (sábado), 

saia ['sa.ja] etc.). Do mesmo jeito, segundo as mesmas autoras, o ataque não ramificado 

segmentalmente vazio pode ocorrer em início (abril [a.'bɾil] (abril) e em interior (dia ['di.a] (dia)) de 

palavra. Por seu lado, o ataque ramificado ocorre por meio de combinações de segmentos 

consonânticos (por exemplo, oclusiva + vibrante em início de palavra: prasa ['pɾa.sa] (praça), entre 

outras) sendo restrita às combinações possíveis.  

A rima pode ser preenchida ou por um núcleo (rima não ramificada), ou pelo núcleo e pela 

coda (rima ramificada). Em arus [a.'ɾus] a primeira sílaba constitui uma rima não ramificada, 

enquanto a segunda é ramificada (CHAPOUTO, 2014; CHAPOUTO e PEREIRA, 2019). É das 

 
30 O autor afirma que esse padrão não ocorreu nos textos dele, mas alega que está bem registrado em Mbodji (1979), 
e ocorre com relativa frequência em variedade acroletal do guineense, isto é, a variedade mais próxima da língua 
portuguesa (COUTO).  
 
31 As autoras referem que os glides adquirem o traço [+consonântico] ao serem associadas ao ataque (CHAPOUTO e 
PEREIRA, 2019).  
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mesmas autoras a constatação de que o núcleo admite apenas a ocorrência das vogais e dos glides. 

À semelhança da rima, o núcleo pode ser não ramificado, dominando uma posição no esqueleto, 

ou ramificado, ocupando duas posições no esqueleto. Ainda segundo as autoras, o núcleo não 

ramificado pode ser segmentalmente não preenchido, como na sílaba inicial de nteres [Øn.'tɛ.ɾɛs] 

‘interesse’, skrita [Øs.'kɾi.ta] ‘escrita’ etc., ou segmentalmente preenchido por um segmento, como 

em bariga [ba.'ɾi.ga] ‘barriga’, zeru ['zɛ.ɾu] ‘zero’ etc. Enquanto isso, o núcleo ramificado aceita uma 

sequência de segmento [+silábico] e segmento [-silábico], e pode ocorrer na posição de início (oito 

['oj.tu] ‘oito’) e de fim de palavra (rei [rɛj] ‘rei’) (CHAPOUTO, 2014; CHAPOUTO e PEREIRA, 

2019). 

Segundo Chapouto (2014) e Chapouto e Pereira (2019), a coda de uma sílaba no guineense 

pode ser preenchida apenas por um número limitado de segmentos consonantais (/N/, /s/, /l/, 

/ɾ/, /p/, /t/, /k/, /f/) à direita do núcleo, dominando apenas uma posição no esqueleto (coda 

não ramificada)32. Desses segmentos, o /p/, /t/, /k/, /f/ ocorrem exclusivamente em palavras 

monossilábicas, as quais, geralmente, funcionam como “adjuntos de intensidade”. Nas demais 

palavras de outras categorias gramaticais, as autoras salientam que encontraram apenas os 

segmentos /N/, /s/, /l/ e /ɾ/. Por conseguinte, a coda não ramificada, em sílaba inicial ou interior 

de palavra, pode estar segmentalmente ocupada por esses segmentos, como em kanta ['kãn.ta] 

‘cantar’, skrita [Øs.'kɾi.ta] ‘escrita’, falsi ['fal.si], kurpu ['kuɾ.pu] ‘corpo’, entre outros. Já em sílaba 

final, fora estes segmentos, podem igualmente ocorrer /p/, /t/, /k/ e /f/, como em tok [tɔk] 

‘conjunção subordinativa temporal’, iop [iɔp] ‘marcador da intensidade máxima do estado ou do 

processo’, tcuf [tʃuf] ‘alude a ação de cair como um objeto que cai na água’, fat [fat] ‘ação com 

rapidez/velocidade’. 

 

1.7 SÍNTESE DO CAPÍTULO 
 

Neste capitulo, foi mostrado que os povos que outrora habitavam a região central do país, 

são os que, atualmente, ocupam predominantemente as regiões litorâneas. Dominados pelos 

mandinga vindos do Mali no século XIII, os bainuk, os balanta ou abalanta, os byafada e os brame, 

foram obrigados a abandonar a região central para habitar o litoral. Os mandinga, por sua vez, se 

fixaram e fundaram o reino de Kaabu, que se constituiu como um estado vassalo e tributário do 

império do Mali, do qual se torna independente no século XVII (MANÉ, 1989; LOPES, 1989, 

 
32 As pesquisadoras não consideram a existência de coda ramificada, alegando que “esta estrutura ocorre apenas num 

reduzido número de palavras de origem portuguesa que entraram recentemente na língua, como transfuson [tɾãns.fu.sõŋ] 
(transfusão)” (p. 126). Entra aqui, mais uma vez, a questão da variedade do guineense estudada.  
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2005; BARRY, 1990; GARCIA, 2003; DIAS, 2003; CARDOSO, 2004). O Kaabu foi governado 

através de um sistema político organizacional baseado sobretudo na linhagem sanguínea e sucessão 

matrilinear, o nominado mansaya kaabunké. Os clãs nobres Sané e Mané eram os legítimos 

detentores do poder. Segundo Lopes (2005, p. 18), todas as regiões administrativas do Kaabu 

dependiam diretamente do poder central exercido pelo Kaabu-mansa-ba, dado que “[...] era quem 

podia oferecer mais proteção, na medida em que controlava o mercado de escravos e as alianças 

com os mercadores ‘dyula’”. A hegemonia kaabunké perdurou até século XIX quando foi dissolvido 

por um novo poder, o dos fula.  

No que concerne à ocupação portuguesa, mostramos que teria começado paulatinamente 

no século XV, e a dominação, a colonização de fato, apenas viria a ocorrer no século XIX (CANDÉ 

MONTEIRO, 2011; CAMPOS, 2016). Os povos autóctones ofereceram resistência perante à 

ocupação estrangeira no seu “chão”, os portugueses revidaram com fortes ofensivas no que eles 

chamaram de campanhas de “pacificação”. A primeira vaga da referida campanha teve início de 

1886 a 1897, e a segunda, ainda mais intensa, sucedeu-se entre 1913 a 1936 sob o comando de 

capitão Teixeira Pinto, e culminou na dominação e implementação definitiva do colonialismo. Em 

1973 o PAIGC pôs termo ao imperialismo colonial proclamando total independência política de 

Portugal. Um ano mais tarde, a República da Guiné-Bissau é reconhecida mundialmente como um 

país soberano (CANDÉ MONTEIRO, 2011).   

Em um viés puramente linguístico, a Guiné-Bissau é um país multilíngue. Localmente são 

faladas mais de uma quinzena de línguas nativas locais, além do guineense e do português. Em 

relação ao estatuto destas línguas, salientamos que o guineense desempenha o papel de principal 

meio de comunicação entre os guineenses, servindo de elo entre os diferentes grupos étnicos, o 

que lhe consagrou o estatuto de língua de unidade nacional. Reportamos, ainda, que apesar disso e 

da sua primazia em quase todas as esferas da vida pública, social e política do país, o guineense é 

uma língua de tradição oral, sem uma escrita normatizada e, como tal, não constitui língua de ensino 

e muito menos oficial. Cabe à língua portuguesa, enquanto única língua oficial do país, esta função. 

Já as línguas autóctones locais são relegadas ao espaço doméstico, constituindo-se língua de 

comunicação entre indivíduos pertencentes a uma mesma família ou uma mesma comunidade 

étnica.   

Por outro lado, não deixamos de notar que não há um consenso em torno do local do 

surgimento do guineense e que este assunto é controverso. As motivações não são somente os 

laços históricos ou mesmo biológicos que unem a Guiné-Bissau e Cabo Verde, mas de cunho 

puramente linguístico. Há uma correspondência gramatical entre o guineense e o kabuverdianu, o 

que levantou a suspeição, entretanto, já confirmada, de que ambas as línguas seriam geneticamente 
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relacionadas. À vista disso, ilustramos e discutimos as proposições dos estudiosos interessados no 

assunto, partindo de uma possível emergência em Lisboa através dos escravizados que foram 

levados para lá, e, posteriormente, enviados para a região da Guiné onde serviram de intérpretes 

nos navios portugueses, os quais, segundo este viés, acabariam por introduzir na Costa Ocidental 

africana a linguagem que, mais tarde, se crioulizou independentemente no arquipélago e no 

continente (cf. NARO, 1978). 

A segunda proposição seria aquela que sustenta que o guineense surgiu em Santiago, Cabo 

Verde, e depois levado presumivelmente pelos lançados à atual Guiné-Bissau (cf. JACOBS, 2009, 

por exemplo). Adicionalmente, tem-se aqueles que acreditam que ele teria surgido na própria 

Guiné-Bissau, entre os luso-africanos ao redor das primeiras praças e feitorias, donde foi 

transplantado para o arquipélago (cf. ROUGÉ, 1986; ROUGÉ E DONEUX, 1989; COUTO, 

1994). Há ainda uma quarta proposição, que defende uma dupla origem, ou seja, uma emergência 

em Cabo Verde e na Guiné-Bissau simultaneamente (cf. ROUGÉ, 1986; COUTO, 1994, por 

exemplo).  

No que concerne à descrição dos segmentos fonológicos do guineense, vimos que ela não 

é consensual e que essa discrepância emerge justamente em virtude da variedade desta língua a que 

os autores se dispuseram a descrever. Vimos, também, que os elementos consonânticos no nível 

fonológico são os que mais apresentam discordâncias, isto se comparado com os elementos 

vocálicos que apresentam um relativo consenso. Mostramos que a existência ou não de “consoantes 

pré-nasalizadas” (/mp, mb, nt, nd, ŋg, ŋk, ntʃ, ndʒ, nf, nv, nz/) parece ser o âmago desse debate, 

sendo Avram (2010 apud Chapouto, 2014) o único a veicular essa hipótese que, ao que parece, é 

muito improvável. Similarmente, mostramos que a descrição dos padrões silábicos da língua 

apresenta alguma controvérsia, havendo, entretanto, consenso em torno do padrão silábico mais 

frequente da língua (CV), que é confirmado na reduplicação (vide seção 4.2).  



42 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este capítulo é reservado à apresentação dos procedimentos técnicos e metodológicos que 

conduziram à realização deste trabalho. Para o efeito, dividimo-lo em duas seções principais, 

apresentando a seguinte estruturação: em 2.1, abordamos a constituição do corpus da pesquisa e os 

métodos que levaram à sua elaboração. Desse modo, na subseção 2.1.1 demonstramos as 

observações prévias à coleta, traçamos o perfil dos informantes desta investigação e evidenciamos 

o local em que se realizou a coleta. Retomamos estas ações em Procedimentos de coleta, na 

subseção 2.1.2, onde explicamos o processo que envolveu a coleta de dados. Na subseção 2.1.3, 

por sua vez, a metodologia de análise a apresentada. Finalmente, na seção 2.2 apresentamos uma 

síntese do que foi abordado no capítulo. 

 

2.1 CORPUS DA PESQUISA 
 

O corpus desta pesquisa foi constituído com base na competência de falantes nativos do 

guineense. Inicialmente, elaboramos um inventário de todas as palavras reduplicadas que 

conhecemos e que temos discernimento de sua utilização corrente na língua em análise. Ciente da 

nossa limitação enquanto falante, somado ao fato de que somos só apenas um entre milhares de 

utentes desta língua, conjugados à necessidade de abarcar um leque diversificado de informações 

que podem ser cruciais à investigação, adicionalmente, recorremos à competência de alguns falantes 

nativos do guineense, os interpelamos sobre palavras reduplicadas do guineense que eles 

conhecessem e que são usadas na língua, mas que não havíamos catalogado. No total, 

inventariamos 132 itens de reduplicação (vide apêndice A), 39% dos quais foi coletado com falantes 

nativos e os restantes 61% proveio da nossa competência. Salienta-se que os falantes nativos foram 

consultados sobre os dados que provieram da nossa parte.  

Uma parte considerável dos itens que analisamos nesta investigação também estão descritos 

no Disionariu guinensi-purtuguis (SCANTAMBURLO, 2002). Em virtude de o guineense não possuir 

um sistema ortográfico estabelecido para a sua escrita, os dados que coletamos seguiram o critério 

ortográfico desse autor.  

 

2.1.1 Coleta de Dados 
 

A coleta e uso dos dados foram previamente consentidos pelos informantes por meio da 

assinatura de um Termo, no qual o pesquisador se comprometeu a zelar pelo uso e pela 

aplicabilidade das respostas somente para fins científicos, sem que a identidade dos participantes 
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fosse revelada.  Os informantes desta investigação são estudantes guineenses de ambos os sexos, 

com residência temporária no Brasil. O critério que governou a nossa escolha foi o de entrevistar 

falantes proficientes em guineense, identificados previamente. As sessões de conversas foram 

realizadas no município de São Francisco do Conde-BA no início do segundo semestre do ano 

2019, em salas cedidas pela universidade que acolhe estes estudantes, a Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), campus dos Malês. Ao todo participaram 

desta etapa de pesquisa quatro (4) informantes,33 cujas discriminações se encontram nas tabelas 1 e 

2. 

 

Tabela 1 – característica de informantes da pesquisa 

Informante Sexo Idade L1 L2 

01 Feminino 22 Guineense Português 
02 Masculino 21 Guineense Português 
03 Masculino 26 Guineense  Fula 
04 Masculino 27 Fula Guineense 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 2 – característica de informantes da pesquisa 

Informante Meio em que cresceu Tempo Residindo no Brasil Escolaridade 

01 Urbano Menos de 5 meses  Superior incompleto 
02 Urbano Menos de 5 meses Superior incompleto 
03 Urbano Menos de 5 meses  Superior incompleto 
04 Urbano  Mais de 1 ano Superior incompleto 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Depreende-se das tabelas 1 e 2 que a faixa etária dos sujeitos pesquisados se situa entre 

vinte e um a vinte e sete anos de idade, nascidos todos no meio urbano e recém-chegados ao Brasil 

(3 dos 4 com menos de 5 meses). O fato de todos terem nível de escolaridade alto abre a 

possibilidade de uma amostra enviesada, tendo em vista que além de dominarem uma variedade do 

guineense que pode ser “mais standard” e “menos cotidiana”, podem vir com julgamentos pré-

concebidos sobre a língua. Outrossim, é o fato de todos terem crescido em meio urbano, uma 

escolha premeditada dada a nossa pretensão de estudar a variedade do guineense urbano (acroletal). 

Além disso, tem-se o fato de alguns desses falantes dominarem outras línguas locais, como o fula. 

Essa constatação pode impactar a nossa análise, porém, de maneira superficial. Isso decorre porque 

tivemos o cuidado de verificar as informações que recolhemos dos nossos informantes, 

submetendo os dados à análise baseada na concepção de reduplicação seguida neste estudo e na 

 
33 Reconhecemos que seria importante se pudéssemos contar com informantes da mesma etnia ou que tivessem a 
mesma L1, o que não foi possível. Por outro lado, achamos também que isso não seria um fator decisivo a ponto de 
influenciar significativa a condução da pesquisa ou impactar no seu resultado.     
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visão comportamental que normalmente este fenômeno evidencia. 

 

2.1.2 Procedimentos De Coleta  
 

Os procedimentos adotados para a coleta de dados que serviram de corpus desta pesquisa 

são de duas ordens: no primeiro momento, procedemos a um levantamento de palavras 

reduplicadas do guineense, inicialmente por meio da competência de falante nativo do autor deste 

estudo. Depois disso, recorrendo à competência de informantes desta investigação na qualidade de 

falantes nativos do guineense, adicionamos a esta lista os vocábulos reduplicados que existem e são 

usados na língua, mas que por algum motivo não foram contemplados no inventário inicial 

elaborado pelo autor (alguns destes vocábulos são: ndjita-ndjita “continuar a consertar 

provisoriamente ou a pôr a jeito”, muntu-muntu “aos montes”, entre outros).  

Adotamos como critério classificatório do que seria ou não uma palavra reduplicada as 

asserções de Kiyomi (1995), Araujo (2002) e de Gonçalves & Vialli (2015) (ver capítulo 3). Posto 

isso, seguiu-se para aquilo que seria o segundo momento, o de processo de elicitação de dados por 

meio de entrevistas.  

No que concerne à entrevista, adotamos o modelo de entrevista estruturada, na qual, 

segundo Gil (1991), a ordem das perguntas são as mesmas para todos os entrevistados. Nesse tipo 

de entrevista, ainda de acordo com o mesmo autor, as perguntas são abertas permitindo ao 

entrevistado expressar livremente sua resposta. A aplicação prévia à entrevista do formulário de 

identificação de informante (ver apêndice B) possibilitou-nos convidar e consequentemente gravar 

somente falantes proficientes em guineense. Além disso, registramos se os nossos informantes a 

têm como primeira ou como segunda língua; de modo igual, inquerimos sobre quais outras línguas 

os informantes falam. Estas informações são importantes do ponto de vista da análise, tendo em 

conta a grande probabilidade duma interpretação dos itens por parte do informante tomando como 

base sua primeira língua. Como se constatou, somente um dos nossos quatro informantes indicou 

não ter o guineense como a L1. Terminada esta fase, seguimos para a verificação da reduplicação.  

Os dados de reduplicação que compõem o corpus desta investigação são formas livres, fora 

do contexto de uso. Desse modo, elaboramos uma série de sentenças com diferentes estruturas 

sintáticas, tendo como propósito verificar a gramaticalidade ou não dos itens apresentados, 

possibilitando assim, delinear padrões acerca do comportamento da reduplicação no guineense 

dentro da estrutura frásica. Inicialmente, as sentenças foram apresentadas uma por uma pelo 

pesquisador responsável. Os participantes foram requeridos a julgar se de facto as formas 

reduplicadas, que já vêm em negrito e sublinhado no material de apoio à coleta, existem na língua. 

Ou seja, se ele conhece e usa. No caso de não conhecerem, perguntamos ao falante como veicularia 
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aquele significado, que forma ele usaria que transmitisse um significado equivalente do da palavra 

reduplicada. A estratégia linguística comum dos falantes consistia no uso de outros elementos que 

não sejam formas reduplicadas, mas com valores semânticos semelhantes. Por exemplo, kai-kai 

“cair várias vezes” era substituído por kai manga di bias ou kai tciu. Além disso, os informantes eram, 

também, convidados a refletir sobre o significado de cada um dos item-alvo dentro daquele 

contexto apresentado. Basicamente, a pergunta consistia em: você sabe o que x significa no contexto y? 

E, assim, fomos levantando possibilidades para ver se os dados investigados pudessem ocorrer em 

outros contextos frasais.   

De outro modo, os sujeitos participantes da pesquisa foram, igualmente, convidados a 

pensar sobre a forma simples do item reduplicado, fato esse que nos permitiu distinguir a 

reduplicação falsa da verdadeira. E, finalmente, a última tarefa consistiu em propor ao participante 

refletir sobre o porquê da realização da forma reduplicada, isto no caso dos itens que têm suas 

formas simples na língua. É de suma importância realçar que as frases foram escritas em guineense, 

e as sessões de conversas, que foram gravadas no formato de áudio, também se realizou em 

guineense, proporcionando uma entrevista em forma de djumbai34. 

 

2.1.3 Procedimentos De Análise 
 

Para o efeito de análise, fez-se, em primeiro lugar, a identificação das características 

prevalecentes, em termos formais, da reduplicação no guineense. Ou seja, determinamos os tipos 

de reduplicação; verificamos se ocorre ou não alguma modificação no processo reduplicativo e, 

adicionalmente, analisamos seu material constituinte com o intuito de determinar sua característica 

silábica, tendo como base as estruturas silábicas possíveis na língua (cf. COUTO, 1994; 

SCANTAMBURLO, 1999; MANÉ, 2001; CHAPOUTO, 2014; COSTA, 2014; CHAPOUTO & 

PEREIRA, 2019, entre outros). A última tarefa concernente a este tópico foi o de analisar 

sistematicamente os itens reduplicados, organizados antecipadamente de acordo com as dimensões 

classes/categorias gramaticais e disponibilizados em planilhas Excel. Esta ação teve como intuito 

determinar o comportamento deste fenômeno, ver quais valores semânticos ele transmite e se há 

uma predisposição maior de certos itens pertencentes a certas classes/categorias gramaticais a 

expressarem algum valor ao invés do outro.   

A nossa análise limitou-se apenas a casos em que a reduplicação da forma fonológica X 

resulta em uma forma fonológica XX (por exemplo, pidi “pedir” pidi-pidi “esmolar; mendigar”).  

Existe no guineense a reduplicação falsa, mas, esta foi o padrão mais constatado, o que pressupõe, 

 
34 Conversa amigável; entreter-se.  
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considerando, obviamente, os dados desta investigação, que o guineense faz uso majoritariamente 

da reduplicação total e verdadeira. Por outro lado, desconsideramos os vocábulos como piti-piti, 

que designa agitação repetida das asas, pitc-patci “comida leve e mole” e fet-feti que alude à ação de 

lavar roupa com as mãos, por possuírem todos eles valores onomatopaicos. Do mesmo modo, não 

foram analisadas palavras como baga-baga “térmite” e  dondon “tambor de tamanho pequeno”, 

devido ao fato de não serem semanticamente relacionadas com, por exemplo, baga, termo que se 

usa para designar o povo Baga, e don “luto; dádiva”, respectivamente. Portanto, os dados 

examinados são aqueles que estabelecem alguma ralação semântica com as bases das quais foram 

gerados. 

 

2.2 SÍNTESE DO CAPÍTULO 
 

Neste capítulo, expomos os procedimentos técnicos e metodológicos que orientaram a 

realização deste trabalho. Desse modo, mostramos que a constituição do corpus se deu através da 

competência de falante nativo do próprio autor do texto e, de modo adicional, por meio da 

competência de outros falantes nativos do guineense para suprir eventuais lacunas que foram 

surgindo com o decorrer da pesquisa. Do mesmo jeito, traçamos a característica dos informantes 

da pesquisa, evidenciamos o passo a passo da coleta e o processo de elicitação de dados, bem como 

o processo da análise. Em relação à análise, privilegiamos os casos da reduplicação verdadeira e 

total, por ser a que mais ocorre nesta língua.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA SOBRE A REDUPLICAÇÃO 
 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura sobre a reduplicação enquanto fenômeno 

linguístico de modo geral. Na seção 3.1, abordamos a repetição introduzindo seus conceitos 

fundamentais e, ao mesmo tempo, mostramos em que aspecto ela se difere da reduplicação que, 

por sua vez, constitui objeto de discussão do item 3.2. Em 3.2.1, não somente definimos a 

reduplicação, bem como apresentamos visões anteriores, por vezes conflitantes, envolvendo este 

fenômeno linguístico. E, em 3.2.2 mostramos os tipos já identificados desse processo. Enquanto 

isso, a subseção 3.2.3 discute seus valores semânticos, ao passo que a seção 3.3 é encarregue de 

buscar compreender se a presença da reduplicação nas línguas crioulas de modo geral terá sido uma 

influência do substrato nos ambientes sociolinguísticos em que os crioulos emergiram. Finalmente, 

a seção 3.4 faz uma síntese do que se discutiu neste capítulo.      

 

3.1 REPETIÇÃO 

 

Para Couto e Silva (2001, p. 20) a repetição é a “reaparição de um ou mais segmentos depois 

de sua primeira ocorrência dentro de um mesmo texto, seja este oral ou escrito”. Dada essa 

ocorrência de repetição de elemento(s) linguístico(s) no processo reduplicativo, Couto e Silva 

(2001), assim como Kouwenberg (2003), entendem que há certa dificuldade em estabelecer 

fronteiras entre os campos de atuação da repetição pragmática e da reduplicação, mesmo 

comprovado que são dois fenômenos linguísticos diferentes. Na introdução de Twice as meaningful: 

Reduplication in pidgins, creoles and other contact languages, um volume sobre a reduplicação em diferentes 

línguas de contato organizado por Kouwenberg (2003), a autora afirma que o fenômeno que se 

convencionou chamar de reduplicação “[...] pode ser encontrado na literatura como reduplicação, 

iteração ou reiteração, repetição e duplicação [...]”35, isso porque, acrescenta a autora, tais processos 

envolvem um certo tipo de iteração ou repetição de elementos linguísticos, causando um certo tipo 

de dificuldade quanto à delimitação do que seria ou não a reduplicação (KOUWEMBERG, 2003, 

p. 1).  

Não obstante, a distinção que se pode fazer entre a reduplicação e outros processos 

linguísticos que envolvem a iteração e/ou repetição é o fato de que, no processo reduplicativo, a 

combinação de elementos linguísticos proporciona não somente uma mudança formal, mas 

também acarreta em uma mudança semântica e, por vezes, categorial. Isso o torna fenômeno 

morfológico, ao contrário, por exemplo, da repetição pragmática, que se baseia na mera repetição 

 
35 “[...] can be found in the literature as reduplication, iteration or reiteration, repetition and doubling […].  
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de elemento(s) linguístico(s), não gera um novo significado, e, portanto, não é produtivo do ponto 

de vista morfológico (KOUWENBERG, 2003; GONÇALVES e VIALLI, 2015). Funcionalmente, 

a repetição se difere da reduplicação. A repetição tem como característica a pausa, e é representada 

na escrita por meio de vírgula, como, por exemplo, em adagio, adagio do italiano, cujo significado 

em português é ‘devagar, devagar’ (WIERZBICKA, 1989, tradução nossa). Já a reduplicação não 

aceita pausa ou vírgula na escrita e/ou a ingerência de qualquer elemento linguístico e, além disso, 

forma um novo item lexical “(‘bate-bate’ – “brinquedo de parque de diversão”) (GONÇALVES E 

VIALLI, 2015, p. 126). Ademais, em algumas línguas é grifada com hífen e em outras não 

(NOVOTANA, 2000). 

De modo geral, vimos que a repetição pragmática se difere qualitativamente daquilo que se 

convencionou chamar de reduplicação, um fenômeno morfológico. Nos casos da reduplicação, 

apesar de a forma reduplicada apresentar relação morfofonológica e semântica com a palavra-base, 

ela se apresenta como um item lexical independente na língua. A repetição, por seu turno, não 

veicula essas características. A área em que ela opera é o nível textual-discursivo e a ideia que 

transmite é, geralmente, de ênfase, isto é, de reiteração de um mesmo fato (MARCUSCHI, 2006). 

Ainda assim, reconhecemos que essa distinção pode ser de difícil concepção, principalmente nos 

casos em que o que se repete é uma palavra só. Para esses casos, a perspectiva de Kouwenberg 

(2003, p. 2) se mostra bastante pertinente. Ela fornece uma visão explicativa razoavelmente 

consistente do ponto de vista do entendimento global dos dois fenômenos linguísticos, ao afirmar 

que nos casos em que o item que se repete é uma palavra só, “[...] a análise irá crucialmente 

depender em se a distinção poderá ser feita, de um lado, entre duas palavras idênticas (repetição), 

e, do outro, uma única palavra que consiste em duas partes idênticas (reduplicação) (tradução 

nossa)”.36 

Portanto, de forma geral, pode-se sumarizar essa distinção em: 

 

1) repetição: consiste em duas palavras idênticas e, 

2) reduplicação: uma única palavra que consiste ou em duas partes idênticas ou em 

duas partes em que uma é a cópia parcial da outra.  

 

 

 

 

 
36 [...] the analysis will depend crucially on whether a distinction can be made between two identical words on one hand 
(repetition), a single word consisting of two identical parts on the other (reduplication).  
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3.2 REDUPLICAÇÃO  

 

3.2.1 Definição 
 

Sapir (1921, p. 79) define a reduplicação como um processo de formação de palavras que 

consiste na “repetição de todo ou parte do elemento do radical”. Lakoff e Johnson (1980, p. 128) 

falam em reduplicação como “[...] repetição de uma ou duas sílabas de uma palavra, ou da palavra 

inteira [...]”. A visão de Araujo (2002) sobre o mesmo fenômeno é quase idêntica, mas refere que 

o processo de formação de palavras via reduplicação geralmente resulta em uma nova informação 

morfológica. De modo geral e a partir dos estudos supramencionados, é razoável afirmar que a 

reduplicação é um processo de formação de palavras no qual uma parte – ou o todo – de uma 

palavra é copiada, resultando em uma nova informação morfológica. O processo de formação de 

palavras por reduplicação envolve noções importantes como reduplicante e a base. O primeiro diz 

respeito ao morfema reduplicativo, ao passo que o segundo se refere à palavra ou ao morfema que 

fornece as sequências repetidas (WILBUR, 197; URBANCZYK, 2017). Em Kiyomi (1995, p. 

1146), tem-se a seguinte formulação:  

 

Considerando uma palavra com a forma fonológica X, a reduplicação refere-se a 
XX ou xX (onde x é parte de X e x pode aparecer antes, depois ou no interior 
do X). O XX significa reduplicação total e xX se refere à reduplicação parcial 
(tradução nossa).37  

 

Além disso, Kiyomi (1995, p. 1146) propôs as seguintes condições: 

 

3) a. XX ou xX deve ser relacionado semanticamente a X; 

b. XX ou xX deve ser produtivo.  

 

A estas condições juntamos as seguintes:  

 

c. a forma reduplicada não deve ter valor onomatopaico, garantem Gonçalves e Vialli 

(2015);  

d. a base e o reduplicante não devem ser semanticamente opostos, assevera Araujo 

(2002).  

 

 
37 “Given a word with a phonological form X, then reduplication refers to XX or xX (where x is part of X and x can 
appear either just before X, just after X, or inside X”.  
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As condições vincadas em (3) refletem a essência do processo reduplicativo. Encontramos 

sua função morfológica na alínea (3b), na qual se anuncia que XX ou xX deve ser produtivo 

(KIYOMI, 1995).  

Na literatura especializada, a reduplicação é amplamente reconhecida como um processo 

morfológico que se realiza tal e qual outros processos de afixação, comumente referidos na 

literatura como derivação prefixal ou sufixal, por exemplo. A partir da publicação de Marantz 

(1982) a reduplicação passa a ser reconhecida, extensivamente, como um “simples” processo de 

afixação (MARANTZ, 1982, p. 480). Na prática, isso significa que o material que é copiado pode 

ser ligado linearmente no início (diar ‘descobrir; encontrar > dii-diar ‘resultado; descoberta’, em 

mokilese), no final (kakuku ‘galinha pequena’ > kakukukuku ‘espécie de galinha pequena’, em 

kiyakiusa) ou no meio (fanáu ‘nascer’ > fa-na-náu ‘dar à luz’, em samoano) de uma palavra-base (os 

exemplos foram retirados de Urbanczyk (2017, p. 4), Lusekelo (2009, p. 7) e Kager (1999, p. 203), 

nesta ordem).  

Do ponto de vista fonológico, Wilbur (1973) buscou explicar as regras fonológicas 

aplicadas ao processo reduplicativo. Em sua análise, a pesquisadora constatou que um dos aspectos 

fundamentais da reduplicação, se não o mais importante, refere-se com o fato de que a sua forma 

fonológica depende essencialmente do radical a partir do qual foi gerada. Nas suas próprias 

palavras, ela postula que: 

 

[...] a aplicação da reduplicação resulta numa cópia que é idêntica, na 
representação subjacente, ao original. Por conseguinte, não deve ser 
surpreendente que muitas vezes não exista uma diferença qualitativa ou 
quantitativa entre os dois ao nível da superfície através da qual se possa 
determinar qual é o original e qual é a cópia” (WILBUR, 1973, p. 11, tradução 
nossa).38  

 

 O morfema reduplicativo, em termos de conteúdo segmental, não apresenta, assim, uma 

característica diferente, dado que seu material constituinte é copiado da base. Ou seja, a 

reduplicação pressupõe necessariamente a existência de identidade fonológica entre o reduplicante 

e a base (KAGER, 1999).  A esse comportamento “especial” da reduplicação Wilbur (1973) 

denominara Restrição de Identidade (Identity Constraint), enquanto Marantz (1982, p. 436) refere que 

é essa a “única característica que nos leva a agrupar diversos processos morfológicos sob o título 

reduplicação”.  Embora pese o fato de em algumas línguas essa restrição possa ser violada, Wilbur 

(1973) acredita que essa teoria abrange uma generalização sobre o comportamento das regras 

 
38 “[...] the application of Reduplication results in a copy which is identical, in the underlying representation, to the 
original. Therefore, it should not be surprising that often there is no qualitative or quantitative difference between the 
two at the surface level by which a determination of which is the original and which is the copy can be made”.  
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fonológicas no que concerne à reduplicação.   

 

3.2.2 Tipos De Reduplicação  
 

A reduplicação, no que diz respeito ao tipo, pode ser classificada de acordo com o quanto 

a base é copiada e onde a cópia, em relação à base, é afixada (WILBUR, 1982). Basicamente, há 

dois tipos de reduplicação: total e parcial. Chama-se reduplicação total o processo no qual a base é 

copiada na íntegra, como em (4), e denomina-se reduplicação parcial quando o que se copia é 

somente uma parte da base, exemplo (5). Se no primeiro caso, isto é, na reduplicação total, não se 

pode falar em parte que é copiada sendo linearmente ligada antes ou depois da palavra-base, porque 

a base e o reduplicante são idênticos no nível de superfície, no segundo caso, na reduplicação 

parcial, isso é particularmente possível. Na literatura, prefixação, sufixação e infixação da parte que 

é copiada em relação à base são largamente atestadas (WILBUR, 1982). Outro aspecto a destacar 

é a distinção que é feita entre a reduplicação verdadeira, dada quando a forma reduplicada apresenta 

existência independente na língua, da reduplicação falsa ou pseudorreduplicação (6), cujo item 

lexical em questão existe somente na forma reduplicada (ARAUJO, 2002). 

 

4) Reduplicação (total e verdadeira) em indonésio 

wanita ‘mulher’ 
wanita-wanita ‘mulheres’      (KAGER, 1999) 

  
 

5) Reduplicação (parcial e verdadeira) em kinyakyusa  
 

kakuku ‘galinha pequena’ 
kakukukuku ‘espécie de galinha pequena’    (LUSEKELO, 2009) 

 
6) Reduplicação (falsa) em guineense: 

 
ieri-ieri ‘chuviscar’   *ieri    (Dado do autor) 

 
 

Em (4), a reduplicação é total e verdadeira. Ou seja, a base é um vocábulo constituinte da 

língua e com existência autônoma, e o seu clone, o reduplicante, copia na totalidade todos os 

elementos que a compõe; neste tipo de reduplicação a identidade 

fonológica entre o reduplicante e a base mostra-se evidente (KAGER, 1999). Em 

(5), tem-se a reduplicação parcial e também verdadeira, na qual a sequência silábica kuku é copiada 

da palavra base, kakuku, e a ela se pospôs gerando a combinação kakukukuku. A forma ieri-ieri em 

(6), por sua vez, existe somente na sua versão reduplicada, razão pela qual esse tipo de reduplicação 
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é denominado pseudorreduplicação. A expressão brasileira reco-reco, que designa um tipo de 

instrumento musical, é característica desse tipo de reduplicação, dado que reco não é uma palavra 

que de fato existe na língua com uma associação semântica a instrumentos musicais. Ambos os 

tipos de reduplicação foram encontrados em diversas línguas humanas no mundo afora. Constitui 

uma hipótese a ideia de que não exista nenhuma língua que contém apenas a reduplicação parcial. 

De acordo com Moravcsik (1987), qualquer língua com reduplicação parcial faz uso da reduplicação 

total. Entretanto, há línguas que compreendem apenas a reduplicação total, ou que apresentam a 

reduplicação total e parcial, mas também existe aquelas que simplesmente não fazem uso da 

reduplicação. O guineense, até o presente momento dessa pesquisa, demonstra ter somente a 

reduplicação total, a qual é muito comum. Contudo, a existência ou não da reduplicação parcial 

nessa língua é incerta, motivo pelo qual futuras pesquisas nessa direção são necessárias.        

 

3.2.3 Propriedades Semânticas Da Reduplicação 

 

A reduplicação tem sido estudada como um processo icônico. Na ciência da linguagem, o 

princípio de iconicidade é concebido como a “correlação natural e motivada entre forma e função, 

isto é, entre o código linguístico (expressão) e seu significado (conteúdo)”. O principal argumento, 

no que diz respeito a esse princípio, é a de que a forma, isto é, a estrutura da língua, reflete, de 

algum modo, a maneira como concebemos o mundo que nos rodeia (CUNHA, 2013, p. 167). O 

texto de Sapir, Language: An introduction to the study of speech, é frequentemente apontado como 

precursor desse princípio no processo reduplicativo. Nele, este autor aponta para a existência de 

um “simbolismo evidente” (self-evident symbolism, nas palavras do próprio autor) entre forma e 

conteúdo no processo reduplicativo, o qual, segundo ele, é geralmente empregado para indicar 

conceitos como distribuição, pluralidade, repetição etc. (SAPIR, 1921, p. 79). Moravcsik (1978, p. 

316), por sua vez, argumenta que “Não há nenhuma razão a priori para que a reduplicação, ou 

qualquer outra forma de mecanismo de linguagem, sirva como expressão de alguns significados e 

não de outros”. Seguindo a mesma linha de raciocínio que Sapir, Lakoff e Johnson (1980, p. 128) 

afirmam que “[...] todos os casos de reduplicação nas línguas do mundo são casos em que MAIS 

DA FORMA significa MAIS DO CONTEÚDO” (destaque dos autores). A ideia básica por detrás 

do argumento “mais da forma, mais do conteúdo”, o qual se pretende universal, foi sintetizado por 

eles de seguinte forma: 

 

Um substantivo que denota um objeto de certo tipo. Mais desse substantivo 
representa mais objetos desse tipo. 
Um verbo denotando uma ação. Mais desse verbo significa mais dessa ação 
(talvez até sua conclusão). 
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Um adjetivo que caracteriza uma propriedade. Mais desse adjetivo representa 
mais da propriedade. 
Uma palavra que representa algo pequeno. Mais da palavra significa algo mais 
pequeno ainda (LAKOFF e JOHNSON, 1980, p. 128, tradução nossa).39  

 

Adoptando uma perspectiva um pouco diferente, Kiyomi (1995) propôs que nem todos os 

valores semânticos da reduplicação podem ser interpretados com base no princípio de iconicidade 

dada a existência na reduplicação de processos não-icônicos, nos quais não se pode estabelecer 

uma relação clara, transparente, entre forma e significado. Fornece como exemplo prototípico da 

reduplicação não-icônica a diminuição, utilizando-o, inclusive, como contraexemplo à visão de 

Lakoff e Johnson (1980). Segundo os dois, uma palavra que se refere a algo pequeno, sua 

reduplicação resultaria na intensificação desta “pequenez”, o que, como ilustrado em (7), não 

acontece no toba-batak, uma língua austronésia falada na Indonésia.   

 

7) dólok ‘montanha’ 
dolok-dólok ‘colina’     (KYIOMI, 1995) 

 

O exemplo em (7) sustenta a visão de Kiyomi (1995) e demonstra que Lakoff e Johnson 

(1980), ao que tudo indica, fizeram uma leitura incorreta do significado diminutivo da reduplicação. 

O caso exemplificado em si, adicionado a outros “muitos exemplos” similares a que o autor refere 

no texto, não somente gora qualquer possibilidade de considerá-lo um mero desvio da norma, mas 

também valida a ideia de que uma palavra denotando algo que não é pequeno “pode ter uma leitura 

diminuta quando reduplicado” (KIYOMI, 1995, p. 1148). Em síntese, Kiyomi (1995) observa que 

há três processos envolvidos na reduplicação: 1. forma reduplicada como um processo 

consecutivo. Neste caso, a característica prototípica é geralmente pluralidade na reduplicação de 

substantivo (como em hahine ‘mulher’ > ha-a-hine ‘mulheres’ do rennellese) e repetição/continuação 

na reduplicação verbal (fica ‘saltar/pular’ > fi-fica ‘saltar/pular várias vezes’, exemplo da língua iaai); 

2.  reduplicação como um processo cumulativo. Tem a intensidade como seu significado 

prototípico tanto para a reduplicação do substantivo quanto para a verbal (hoa ‘quebrar’ > hoa-hoa 

‘esmagar’, do rennellese). E, 3. reduplicação como um processo não-icônico. Tem como 

característica saliente a diminuição (vide exemplo 5). Os dois primeiros são iconicamente motivados, 

enquanto que o terceiro não é. 

Ainda no que diz respeito ao significado das construções reduplicativas, a 

 
39 “A noun stands for an object of a certain kind. More of the noun stands for more objects of that kind. A verb stands 
for an action. More of the verb stands for more of the action (perhaps until completion). An adjective stands (sic) for 
a property. More of the adjective stands for more of the property. A word stands for something small. More of the 
word stands for something smaller”.  
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iteração/repetição constitui “um tipo comum de reduplicação nas línguas do mundo” (ARAUJO, 

2002, p. 75). Como referido nesta seção, este significado é veiculado sempre quando se tem o verbo 

como a palavra-base. Em Araujo (2002), um estudo sobre a reduplicação verbal no português 

brasileiro, destaca-se uma série de morfemas reduplicativos tais como pega-pega, pula-pula, corre-corre, 

entre outros, derivados dos infinitivos pegar, pular e correr, respectivamente. No tok pisin não é 

diferente, a reduplicação total tendo o verbo como input é descrito em Gonçalves e Vialli (2015), e 

ilustrados de seguinte modo: tok-tok ‘falar’ e luk-luk ‘olhar’.40 O exemplo do tok pisin conforme está 

descrito não deixa claro se a noção veiculada pela reduplicação verbal trata-se de uma ação 

repetitiva/contínua, diferentemente do que acontece com o do português brasileiro, no qual a 

reduplicação é lida como uma ação continuamente repetitiva, ou uma ação consecutiva, nos termos 

de Kiyomi (1995).   

Para Moravcsik (1978, p. 325), “Uma vez que a reduplicação não é a expressão exclusiva de 

qualquer categoria de significado nas línguas, [...] não se pode propor nenhuma generalização 

explicativa ou preditiva sobre os significados das construções reduplicativas”. Contudo, a autora 

afirma ter notado que “tais construções expressam frequentemente significados relacionados com 

o aumento de quantidade, intensidade, diminutividade e atenuação”. Apesar de não se pode sugerir 

“nenhuma generalização explicativa ou preditiva” sobre os significados da reduplicação nas línguas, 

é importante destacar que algumas das propriedades semânticas veiculadas por esse fenômeno 

linguístico têm sido frequentemente encontradas e repetidas de forma impressionante nas 

diferentes línguas do mundo, e talvez seja esta a razão que levou com que se pudesse falar em 

características prototípicas da reduplicação no que diz respeito à sua semântica.   

 

3.3 A INFLUÊNCIA SUBSTRÁTICA NAS LÍNGUAS CRIOULAS: O CASO DA 

REDUPLICAÇÃO 

 

A reduplicação é um processo muito bem documentado em diferentes línguas crioulas ao 

redor do mundo. Sua presença nesta categoria de língua é “quase universal” (KOUWENBERG, 

2003, p. 3). Por se tratar de línguas surgidas em situações que certamente envolviam pressão 

comunicativa fez com que se pensasse que a reduplicação, frequentemente tratada como uma 

“estratégia icônica” de comunicação, tivesse entrado para as línguas crioulas dado o seu valor 

icônico. Esse entendimento surge na esteira de uma dada presunção que aponta que situações que 

envolvem pressão comunicativa, tal e qual as que pidgins e crioulos emergiram, podem provocar 

uma “prevalência de estratégias ‘icônicas’ de comunicação” (KOUWENBERG, 2003, p. 3). 

 
40 Os autores não forneceram as palavras-bases a partir das quais as duas formas reduplicadas foram geradas.  



55 

 

Entretanto, a ausência notável da reduplicação nos pidgins não expandidos (Bakker, 2003), 

adicionado ao fato de tanto usos icônicos como não icônicos da reduplicação terem sido 

encontrados nas línguas crioulas (Kouwenberg, 2003), coloca em xeque essa visão. Aliás, conforme 

notado por Bakker em The absence of reduplication in pidgins, enquanto a reduplicação parece ser 

produtiva em quase todas as línguas crioulas, “ela é virtualmente ausente nos pidgins” (BAKKER, 

2003, p. 37). É importante notar que, para seu estudo, Bakker delimita uma categoria específica de 

pidgins:  

 

[...] considerarei principalmente os pidgins “prototípicos”. Há várias línguas que 
são chamados “pidgins”, tanto pelos seus falantes como por pessoas de fora, mas 
que não são estritamente pidgins uma vez que são aprendidas como primeiras 
línguas [...] (BAKKER, 2003, p. 37, tradução nossa).41 

  

Para o autor, a reduplicação, presente na(s) língua(s) de substrato e/ou superestrato, ao que 

tudo indica, não é transferida para o pidgin (BAKKER, 2003). Em relação ao superestrato, mostra-

se pertinente tecer algumas considerações, e que provavelmente nos ajudarão a entender as 

possíveis razões que fizeram com que os pesquisadores não se dedicarem tanto a tese 

superestratista da reduplicação e passaram a procurar respostas numa possível origem substratista: 

a primeira delas é a de que a reduplicação ou não é comum, ou não é produtiva do ponto de vista 

morfológico, ou em certos casos inexistente nas línguas de superestrato (principalmente na Europa 

Ocidental) que, no entanto, foram importantes na formação e no desenvolvimento de muitas 

línguas crioulas nas quais a reduplicação se mostra bastante produtiva (RUBINO, 2005); a segunda 

é a de que evidências apontam para o fato de os gramáticos portugueses – enfatiza-se, Português 

Europeu – do século XVI (Oliveyra, 1536 e Barros, 1540), período em que certamente se dava a 

formação da gramática das línguas crioulas de base lexical portuguesa (as de Golfo e da Alta Guiné, 

sobretudo), “não se referem à reduplicação ou a qualquer outra estratégia iterativa; [...] Entretanto, 

a iteração de adjetivos (... muito, muito feliz) e de verbos (João bebeu, bebeu, bebeu) com efeito intensivo 

é suficientemente comum no português moderno, e é provável que tenha existido também em 

tempos anteriores” (LADHAMS et al., 2003, p. 172).  

Se a reduplicação não é um fenômeno que as línguas crioulas herdaram dos pidgins não 

expandidos e tampouco da(s) língua(s) de superestrato, e se a presença dela nas línguas crioulas não 

tem uma ligação direta com a sua presumível iconicidade, deve-se, portanto, encontrar uma 

justificativa razoável que explicasse sua origem nas línguas crioulas.  É, por conseguinte, nesse 

sentido que alguns estudos apontam a reduplicação como uma influência do substrato. 

 
41 “[...] I will mainly consider ‘prototypical’ Pidgins. There are a number of languages which are called ‘Pidgins’, both 
by their speakers and by outsiders, but which are not strictly Pidgins since they are learned as first languages […]”.  
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Kouwenberg (2003), por exemplo, sugere que é muito provável que a reduplicação devesse sua 

existência nas línguas crioulas através de processo de transferência linguística, tendo em conta não 

apenas a existência desse processo nas línguas de substrato, mas sobretudo por tais processos serem 

compartilhados pelas línguas crioulas. Em Kouwenberg e LaCharité (2003, p. 7) essa visão ganha 

fôlego quando, em uma passagem do texto, elas sustentam que a formação da gramática das línguas 

crioulas envolve um processo de escolhas convencionais através de 

 

opções específicas dentre as várias possibilidades disponíveis nas situações de 
contato em que essas línguas surgiram. [Este processo] pode ser visto como 
constituindo gramaticalização. [...] a gramaticalização envolve uma escolha. [...] 
as escolhas na gênese crioula podem ter sido influenciadas pelas línguas 
presentes nas situações de contato das quais surgiram (tradução e destaque 
nosso).42  
 

Bakker (2007)43 aponta que a reduplicação está entre as várias influências que a(s) língua(s) 

do substrato exerceram sobre as línguas crioulas. Para Rubino (2005), em muitos casos, a presença 

da reduplicação nas línguas crioulas se deve à influência do substrato, e, enquanto isso, Parkvall 

(2003 p. 21-22) especifica que a ocorrência da reduplicação dos numerais encontrados em “grande 

número de crioulos e semi-crioulos do Atlântico” pode, provavelmente, ser uma influência do 

substrato, haja vista que é “atestada num grande número de línguas da África Ocidental, incluindo 

wolof, fula, mandinka, mende [mande], bambara [...]”.44    

 Por seu turno, Batista (2003) analisou o processo reduplicativo no crioulo caboverdiano e 

o comparou com algumas línguas africanas que contribuíram na formação de sua gênese, com o 

intuito de se saber se a forma e o uso desse processo no crioulo caboverdiano podem ser atribuídos 

a seus substratos (bambara, mandinka e wolof, principalmente). A autora conclui que o processo 

reduplicativo nos substratos “[...] abrange uma vasta gama de significados que também se 

encontram no CV [crioulo caboverdiano], incluindo ênfase, intensidade, iteração, repetição, 

distribuição”, e isso pode significar que “algumas das estratégias de reduplicação do CV podem ter 

sido herdadas dos seus substratos em vez de terem surgido como produtos de inovação interna” 

 
42 “[...] specific options from among several available possibilities in the contact situations in which these languages 
emerged. [Este processo] can be seen as constituting grammaticalization. [...] grammaticalization involves a choice. [...] 
choices in Creole genesis may have been influenced by the languages present in the contact situation out of which they 
arose”.  
 
43Este trabalho se encontra disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=&id=w9onDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Petter+Bakker+%2B+2017+%2B+Key+conceps+in+the
+history+of+Creole+studies&ots=JQmfSDBAY6&sig=-
Yfc6sxlZB_OkwZ5FNR42yJNZLU#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 10/10/2020.  
 
44 “[...] this construction may well be substrate-induced, for it is attested in a large number of West African languages, 
including Wolof, Fula, Mandinka, Mende, Bambara […]”.  
 

https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=w9onDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Petter+Bakker+%2B+2017+%2B+Key+conceps+in+the+history+of+Creole+studies&ots=JQmfSDBAY6&sig=-Yfc6sxlZB_OkwZ5FNR42yJNZLU#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=w9onDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Petter+Bakker+%2B+2017+%2B+Key+conceps+in+the+history+of+Creole+studies&ots=JQmfSDBAY6&sig=-Yfc6sxlZB_OkwZ5FNR42yJNZLU#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=w9onDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Petter+Bakker+%2B+2017+%2B+Key+conceps+in+the+history+of+Creole+studies&ots=JQmfSDBAY6&sig=-Yfc6sxlZB_OkwZ5FNR42yJNZLU#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=w9onDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Petter+Bakker+%2B+2017+%2B+Key+conceps+in+the+history+of+Creole+studies&ots=JQmfSDBAY6&sig=-Yfc6sxlZB_OkwZ5FNR42yJNZLU#v=onepage&q&f=false
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(BATISTA, 2003, p. 183, tradução nossa).45  

É bastante revelador e significativo o uso do vocábulo “algumas” na análise feita por Batista 

(2003), e também o fato de nenhum dos autores referidos nessa seção serem incisivos e 

contundentes em suas análises quanto à origem da reduplicação nas línguas crioulas. Isso significa 

que parece não haver evidências que sustentam de forma inequívoca de que a presença da 

reduplicação nas línguas crioulas teria sido influência direta e exclusiva das línguas do substrato. 

Com efeito, Ladhams et al. (2003) afiançam que os processos reduplicativos encontrados nas línguas 

crioulas não dependem única e exclusivamente da transferência, haja vista que a gama de processos 

reduplicativos encontradas nos substratos se mostra ser muito mais restrita do que nas línguas 

crioulas.  

Similarmente, Parkvall (2003), em sua análise sobre a distribuição de reduplicação nas 

línguas crioulas do Atlântico, demonstra que as construções reduplicativas observadas nessas 

línguas, tais como a iteratividade, repetitividade, frequentatividade, continuatividade ou 

intensificatividade, não são inerentes a elas, sendo comuns a diversas línguas, e foram observadas 

até mesmo em línguas de tipologias diferentes. Mais importante: o trabalho de Parkvall revela ainda 

que se tomarmos como verdadeira a concepção de que as línguas crioulas se originaram a partir de 

pidgins, e que os pidgins (não expandidos), conforme os estudos apontam, carecem, certamente, de 

construções reduplicativas, ou ainda se assumirmos que a reduplicação se faz presente em todos os 

crioulos do atlântico, mas de forma díspar (algumas estratégias são compartilhadas por todas as 

línguas e outras não), não somente os dados do substrato podem entrar na língua mesmo depois 

de se ter sido um pidgin estável, mas também pode constituir indício de que a presença da 

reduplicação nas línguas crioulas não deve ser atribuída de forma exclusiva ao substrato. O autor, 

por sua vez, sugere duas origens: “[...] pode ser induzida através de substratos ou ter-se 

desenvolvido independentemente” (PARKVALL, 2003, p. 29-30). 

 

3.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo, passamos em revista os conceitos teóricos fundamentais que dizem respeito 

ao processo reduplicativo enquanto fenômeno linguístico, trazendo à discussão sua definição 

(seção 3.2). Para tanto, foi preciso, em primeiro lugar, diferenciá-lo da repetição (seção 3.1), 

considerando uma eventual incorreção quanto à distinção desses dois fenômenos linguísticos 

comprovadamente distintos. Denotamos que a repetição consiste em duas palavras idênticas, ao 

 
45 “[...] reduplication in the substrates covers a broad range of meanings that are also found in CV, including emphasis, 
intensity, iteration, repetition, distribution”. 
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passo que a reduplicação consiste em uma única palavra que consiste ou em duas partes idênticas 

ou em duas partes em que uma é a cópia parcial da outra. Em 3.2.2, mostramos que a reduplicação 

pode ser de dois tipos: total e parcial. O primeiro diz respeito ao processo no qual a base é copiada 

na íntegra (como em wanita ‘mulher’ > wanita-wanita ‘mulheres’ do indonésio, Kager, 1999), 

enquanto que o segundo diz-se do processo em que o que se copia é somente uma parte da base 

(kakuku ‘galinha pequena’ > kakukukuku ‘espécie de galinha pequena’ do kinyakyusa, Lusekelo, 

2009). Além disso, destacamos ainda a distinção que é passível de se fazer entre a reduplicação 

verdadeira, observada quando a forma reduplicada existe autonomamente na língua, da 

reduplicação falsa, que é quando a palavra em questão existe somente na forma reduplicada (como 

em ieri-ieri ‘chuviscar’ do guineense).  

Na seção 3.2.3, denotamos que a reduplicação tem sido estudada como um processo 

icônico, discutimos suas propriedades semânticas e não deixamos de notar que, sobre elas, não se 

pode propor uma explicação preconcebida que tende a ser universal. Apesar disso, argumentamos 

que alguns significados desse fenômeno linguístico têm sido encontrados e repetidos de forma 

sistemática em diversas línguas do mundo, o que provavelmente levou com que se mencionasse 

suas características prototípicas. Enquanto isso, em 3.3, buscamos compreender se a reduplicação 

nas línguas crioulas deve sua origem às línguas do substrato, e concluímos que não há evidencias 

inequívocas que possam sustentar essa hipótese. O que notamos é que alguns significados são 

compartilhados por ambas as línguas, enquanto que outros não, o que pressupõe, por um lado, 

uma indução através do substrato e, do outro, um desenvolvimento independente.         
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4 REDUPLICAÇÃO NO GUINEENSE 

 

Este capítulo tem como objetivo a discussão do processo reduplicativo no guineense. Seu 

intuito é evidenciar de que maneira este processo se articula na língua em análise. Iniciamo-lo 

analisando as propriedades formais da reduplicação no guineense (subseção 4.1) que, como 

veremos, consiste na cópia integral da palavra-base. Além disso, apresentamos sua característica 

silábica (em 4.2), expomos e discutimos uma vasta gama semântica de processos reduplicativos 

observados nessa língua (item 4.3). Com efeito, em 4.3.1 falamos do seu valor intensivo, enquanto 

que em 4.3.2 abordamos o seu significado iterativo. O significado distributivo é apresentado 4.3.3, 

ao passo que a multiplicidade é objeto de discussão em 3.3.4. O item 4.3.5, por sua vez, evidencia 

o significado descritivo da reduplicação e, finalmente, a subseção 4.3.6 aborda a modalização. Em 

4.4 realizamos a diagramação das categorias gramaticais da reduplicação e evidenciamos em que 

categoria ela incide mais. Por último, mas não menos importante, apresentamos uma síntese geral 

do que foi discutido neste capítulo (item 4.5).  

 

4.1 PROPRIEDADES FORMAIS DA REDUPLICAÇÃO NO GUINEENSE 
 

A reduplicação possui um aspecto morfológico e outro fonológico. Consiste também em 

tipos que por sua vez são vários (detalhamos esses aspectos em 3.2.2). Isto significa dizer que cada 

tipo apresenta certas características, e com base nisso é possível determinar quais elementos são 

reduplicados da palavra-base. Novotna (2000) sustenta que em algumas línguas podem ocorrer 

algumas modificações no processo reduplicativo tais como queda ou alternância vocálica, metátese, 

entre outras. No caso do guineense em particular, até o momento em que se redige esta dissertação, 

foi observada apenas a reduplicação total e verdadeira conforme ilustrados em (1). Apesar de fugir 

do escopo desta investigação, achamos importante destacar a existência da reduplicação falsa, 

nomeadamente através dos termos djur-djuri ‘desgrenhar ou despentear os cabelos’, ier-ieri 

‘chuviscar; espalhar grão’, ou ainda, nhemer-nhemer ‘discurso longo e monótono’, entre outros, cujas 

palavras-bases não foram atestadas do ponto de vista sincrônico. 

 

1) a. pidi   ‘pedir; solicitar’  
pidi-pidi   ‘mendigar; esmolar’ 

 

b djungu   ‘cochilar’ 
   djungu-djungu  ‘cochilar com frequência ou  

continuadamente’   (Dados do autor) 
 

Isso não significa que a estrutura da base não possa sofrer alteração na reduplicação. Com 



60 

 

efeito, encontramos processos em que ocorre o apagamento da vogal átona final da base, que é 

mantida na forma reduplicada, como demonstra o exemplo em (2).  

 

2)  kuri  ‘correr’ 
kur-kuri  ‘continuar a correr ou a fugir’    (Dados do autor) 

 

O dado em (6) não deve ser interpretado como sendo reduplicação parcial. Pelo contrário, 

acredita-se que se trata do apagamento da vogal átona final, determinada pelo próprio ritmo da fala 

que, em uma pronúncia mais demorada, a realização da vogal é bem perceptível. Isso significa que 

o termo kur-kuri coexiste na língua com a forma kuri-kuri, na qual não há apagamento da vogal 

átona final, contendo o mesmo valor semântico.  

Por outro lado, constatamos que o acréscimo de objetos linguísticos à forma reduplicada 

constitui um dos atributos da reduplicação no guineense. Esse processo se consubstancia 

recorrendo ao morfema –du, exemplos (3), que é definido por Scantamburlo (2002, p. 140) como 

“sufixo acrescentado aos verbos transitivos ou causativos na forma do passivo”. Mas, quando 

acrescidos ao reduplicado, funcionalmente o morfema –du é, geralmente, usado para a formação 

de adjetivos.  

 

3) a. nhafi   ‘puxar os cabelos; pegar energicamente’ 
     nhafi-nhafidu  ‘diz-se dos cabelos despenteados’ 
 

b.  sapa   ‘cortar’ 
       sapa-sapadu  ‘cortado aos pedaços’ 
 

c.   pinta   ‘aplicar cores’ 
   pinta-pintadu  ‘de várias cores; policromo’   (Dados do autor) 

 

Nos exemplos de (3a-c), os dados com o sufixo –du demonstram uma produtividade 

morfológica desse morfema, pois permitiu, nesses exemplos, a criação de adjetivos a partir de 

palavras verbais reduplicadas. Isso significa não somente que a partir da reduplicação, um 

instrumento prolixo nessa língua, se produzem uma palavra nova e um significado novo, bem como 

vislumbra que ela deva ser, provavelmente, um dispositivo realmente produtivo do ponto de vista 

morfológico no guineense. A reduplicação verbal é um tipo muito comum no guineense. Mello 

(2007), em seu estudo sobre a produtividade morfológica no guineense, afirma que 70% do total 

dos dados de reduplicação analisados por ela são verbos (incluindo as palavras reduplicadas como 

o morfema –du). De fato, o corpus que analisamos corrobora essa afirmação demonstrando que a 

reduplicação no guineense possui um pendor verbal (conforme iremos mostrar em 4.4). Quando a 
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reduplicação é desencadeada a partir de uma base verbal, o resultado é, geralmente, uma ação 

consecutiva/iterativa, como em djukuta ‘pular’, cuja forma reduplicada é djukuta-djukuta ‘saltar ou 

pular de um lado para outro o tempo todo’.  

Ainda no que diz respeito ao acréscimo de elemento(s) linguístico(s), é possível observar a 

ocorrência de pronomes clíticos na posição do sufixo no processo reduplicativo, porém, somente 

no reduplicante. Os exemplos em (4), cujas palavras-base são konta ‘contar/dizer’ e punta 

‘perguntar’, respectivamente, ilustram esse fato.  

 

4) a. [i] konta-kontan 
[3SG] contar-RED.1SG46  
‘Ele contou-me/disse-me de modo repetitivo’  

 

b. [bu]  punta-puntal 
   [2SG] perguntar-RED.3SG 
   ‘Tu perguntaste-lhe de modo contínuo’    (Dados do autor) 
 

Em (4)47, o reduplicante é o elemento à direita dado que não estamos perante um processo 

de reduplicação regressiva.48 

Considerando que os infinitivos dos verbos do guineense na sua maioria terminam em 

vogais, admitindo ainda que não apresentam morfologia flexional, pode-se pensar que é possível 

que o processo reduplicativo ocorra a partir do infinitivo. Entretanto, a presença de um elemento 

na coda da sílaba final da palavra-base, que pode ser um pronome clítico (-n, -l etc.), tolhe a aplicação 

da reduplicação, como ilustrado em (5). 

 

5) a.  kontan       *kontan-kontan 
contar/dizer.1SG 
‘conta-me/diz-me’ 

 

b. puntal        *puntal-puntal 
   perguntar.3SG 
   ‘perguntar-lhe’       (Dados do autor) 

 
46 Este trabalho segue, para o efeito de glossagem, a regra número 3 do “The Leipzig Glossing Rules”, disponível em 
https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf. Acesso em 03/02/2020. Nela, “os morfemas gramaticais 
são geralmente apresentados por meio de etiquetas abreviadas de categoria gramatical [...]”, e sugere-se a não abreviação 
nos casos em que uma determinada categoria se mostra rara na língua.  
 
47 A ocorrência de pronomes clíticos –n e –l naquele contexto não é intrínseca a nenhuma forma reduplicada, tanto 
que o –l poderia ocorrer em (4a) assim como o –n em (4b), ou com outras formas que não sejam aquelas. 
 
48 Reduplicação regressiva é um tipo de reduplicação parcial em que a parte que é copiada da palavra-base é anteposta 
a ela. Dito de outro modo, o elemento que é copiado é linearmente ligado à esquerda da base (SULISTIYANI et al., 
2021). Uma vez que o guineense só faz uso de reduplicação total (a julgar pelo resultado dessa pesquisa), é desnecessário 
estar a falar da reduplicação regressiva. 

https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf
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Isso revela que a reduplicação ocorre antes mesmo da inclusão do clítico, como em konta-

kontan.  

Conforme demonstrado, a regra geral da reduplicação no guineense consiste na cópia total 

da base, o que significa que comumente não ocorre perda de material segmental. Todavia, 

mostramos a existência de casos em que certas mudanças podem ocorrer (2), ou ainda cenários nos 

quais elementos linguísticos são ligados linearmente às formas reduplicadas (3).  

 

4.2 CARACTERÍSTICA SILÁBICA 
 

A fonotática do guineense mostra que o tipo silábico predominante nessa língua é CV. No 

processo reduplicativo não é diferente e essa tendência é confirmada. Uma contagem exploratória 

das sílabas de palavras reduplicadas mostra que este é o tipo silábico que se sobressai aos demais e 

se apresenta como a estrutura proeminente, como, por exemplo, em todas as sílabas constituintes 

do vocábulo pidi-pidi (CV.CV – CV.CV) ‘esmolar; mendigar’ ou na sílaba final do djanti-djanti 

(CVC.CV – CVC.CV) ‘andar com muita pressa’, entre outros, perfazendo um total de 69,8% de 

ocorrência em um universo de 566 dados. Para efeito, apresenta-se, na tabela 3, a relação dos 

moldes silábicos verificados nas palavras reduplicadas e o valor percentual de cada um deles e, na 

sequência, quadro 2, algumas palavras reduplicadas, suas configurações silábicas e as bases a partir 

das quais foram germinadas.  

 

Tabela 3 – distribuição dos tipos silábicos observados nas palavras reduplicadas no guineense49 

Tipo silábico Número de sílabas Percentagem 

CV 395 69,8 
CVC 125 22,1 

ØC 18 3,1 
CCV 10 1,7 

V 08 1,4 
CVG 06 1,1 
CCVC 02 0,4 

VC 02 0,4 
CØ --- --- 

CCVG --- --- 
CVGC --- --- 

VG --- --- 

Total 566 100 

Fonte: elaborado pelo autor 

 
49 Esse estudo toma como parâmetro os padrões silábicos propostos por Chapouto e Pereira (2019) e segue também 
a mesma perspectiva de análise dos constituintes silábicos adotadas por elas. Por exemplo, a forma reduplicada nsomba-
nsomba comporta a estrutura silábica C.CVC.CV–C.CVC.CV, significando que a partícula nasal inicial preenche a coda 
de uma sílaba com núcleo vazio. Ou seja, a partícula nasal [ŋ] e a fricativa [s] são heterossilábicos.     
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Quadro 2 – característica silábica da reduplicação no guineense 

Palavra-base Reduplicação Estrutura silábica 

aos ‘hoje’ aos-aos ‘hoje mesmo’ V.VC – V.VC 
pidi ‘pedir’ pidi-pidi ‘mendigar; esmolar’ CV.CV – CV.CV 
peteli ‘arregalar os olhos; 
abrir algo ao máximo’ 

peteli-peteli ‘arregalar os olhos 
acompanhados de gestos 
frequentes’  

CV.CV.CV – CV.CV.CV 

kor ‘cor’ kor-kor ‘uma espécie de 
peixe’ 

CVC – CVC 

pintca ‘empurrar’ pintca-pintca ‘continuar a dar 
empurrões uns aos outros’ 

CVC.CV – CVC.CV 

ientra-ientra ‘entrar’ ientra-ientra ‘entrar várias 
vezes’ 

CVC.CCV – CVC.CCV 

tris-tris ‘três’ três-três ‘três em três; em 
grupos de três; de três em 
três’ 

CCVC – CCVC 

kai ‘cair; dar queda; tombar’ kai-kai ‘cair repetidas vezes, 
dar quedas constantes; 
tombar muitas vezes’ 

CVG – CVG 

splika ‘dar explicação de; 
tornar-se inteligível’ 

splika-splika ‘explicar e 
continuar a explicar’ 

C.CCV – CV 

ndjudja ‘ajeitar; unir’ ndjudja-ndjudja ‘continuar a 
unir; a pôr juntos’ 

C.CV.CV – C.CV.CV 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Observa-se que na tabela 3 alguns padrões silábicos da língua não foram encontrados nas 

palavras reduplicadas. Mas o fato de não lhes termos constatados em nossa análise não significa, 

necessariamente, que eles não podem ocorrer na reduplicação. São tipos silábicos de ocorrência 

restrita na língua. Chapouto e Pereira (2019, p. 128) os consideram marcados devido à “baixa 

frequência com que ocorrem e pela complexidade que apresentam[...]”. Talvez seja essa uma das 

razões pelas quais não foi possível verificá-los na reduplicação. Por seu turno, o quadro 2, além de 

fazer o mapeamento das características silábicas, mostra que a reduplicação no guineense pode 

partir duma base monossilábica (kai ‘cair; dar queda; tombar > kai-kai ‘cair de modo repetitivo), 

dissilábica (pintca ‘empurrar’ > pintca-pintca ‘continuar a dar empurrões uns aos outros’), trissilábica 

(peteli ‘arregalar os olhos; abrir algo ao máximo’ > peteli-peteli ‘arregalar os olhos acompanhado de 

gestos frequentes; abrir e continuar a abrir algo ao máximo’) e muito provavelmente de uma base 

quadrissílaba. 
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4.3 A VASTA GAMA SEMÂNTICA DA REDUPLICAÇÃO NO GUINEENSE 
 

A reduplicação, entendida como um procedimento de criação lexical para transmissão de 

novos significados, pode exercer várias funções (KIYOMI, 1995; KABORE, 1998; KAGER, 1999; 

entre outros). Sapir notara que, dentre as funções mais icônicas da reduplicação, está, “quase 

sempre, a noção de repetição ou continuação” de uma ação (SAPIR, 1921, p. 81). Por conseguinte, 

e de acordo com Parkvall (2003), essas são as duas noções desse processo, obtidas geralmente por 

meio da reduplicação verbal, que formam os tipos linguísticos mais difundidos, e que segundo 

Bybee et al. (1994 apud Parkvall, 2003), são parte integrante de um conjunto maior, a reduplicação 

aspectual. Por outro lado, Parkvall (2003) sugere que é muito provável que a reduplicação teria 

evoluído nas línguas, de modo geral, como uma função comunicativa que expressasse o aspecto 

habitual ou mesmo progressivo, haja vista que esse é um dos caminhos para a gramaticalização. 

Seguindo essa linha de raciocínio hipotético, marcar a habitualidade ou o ato progressivo de um 

evento ou uma ação seria uma das primeiras funções da reduplicação. 

A função da reduplicação varia de língua para língua (não obstante muitas delas serem 

recorrentes e compartilhadas por diversas línguas) e, dado esse seu caráter comportamental 

mutável, pressupõe-se a existência de, ao menos, um conjunto considerável de funções que exerce. 

De fato, pesquisas empreendidas em línguas de tipologias diferentes encontraram uma vasta gama 

de funções desse fenômeno, a começar pela criação de plural ou para se referir ao coletivo, 

função essa geralmente obtida através de reduplicação do substantivo, passando pela função 

intensificadora ou aumentativa, que é comumente observada na reduplicação adjetival, ou até 

mesmo as funções diminutiva e iterativa (repetição e continuação), essa última regularmente 

observada na reduplicação verbal. Além disso, tem-se a função distributiva, típico da reduplicação 

dos numerais ou quantificadores, entre outras funções (ARAUJO, 2002; LAKOFF e JOHNSON, 

2003; PARKVALL, 2003, entre outros).  

No que concerne ao guineense, a reduplicação se manifesta na construção morfossintática 

dessa língua e pode exercer várias funções. Esta investigação constatou um leque variado de 

significados da reduplicação e serão objetos de discussão ainda neste capítulo. É preciso mencionar 

que são raros os casos em que a reduplicação altera a categoria gramatical da palavra-base. Não 

obstante, constatam-se ocorrências nas quais o papel da reduplicação é o de gerar adjetivos a partir 

de verbos, como atestam os exemplos em (6a) e (6b), a de derivar nomes a partir de adjetivos, em 

(7a), e ainda a de gerar nomes a partir de verbo (7b). 
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6)   a. pindra ‘suspender; colocar alto’ 
pindra-pindradu ‘suspenso’ 
 

   b. lati ‘estar sem força; ficar sem fraco’ 
  lati-latidu ‘muito enfraquecido; muito flácio ou fofo’ (Dados do autor) 
 

7)   a.  fuska ‘fusco; escurecer’ 
  fuska-fuska ‘crepúsculo’ 
 
  b. djumna ‘ser primeiro; antecipar’ 
  djumna-djumna ‘desafio para chegar primeiro’ (Dados do autor) 

 

Nos exemplos em (6) e (7) fica a demonstração de que embora sejam poucos os casos em 

que isso ocorre, o processo da reduplicação no guineense desempenha o papel de alterar a categoria 

gramatical da palavra. A partir de bases verbal e nominal foi possível criar, por meio da 

reduplicação, palavras com categorias gramaticais distintas das bases a partir dos quais foram 

geradas. Em (6), a alteração ocorre em função da presença do elemento –du, realizado 

principalmente com as formas reduplicadas que remetem à categoria gramatical verbal (geradas, 

frequentemente, a partir de bases verbais), transformando-as em adjetivos; segundo, porque a 

reduplicação, nessa língua, exerce a função de nomear coisas, ações, fenômenos naturais ou 

atividades (jogos ou brincadeiras), cujos estado ou aspecto característico são projetados pela 

palavra-base, que pode ser um verbo ou um adjetivo (logo, diferente do nome), como acontece nos 

exemplos em (7). Denominamos esses casos de formas variáveis, isto é, aquelas em que há uma 

relação semântica nítida entre a base e a palavra reduplicada, no entanto, elas não ostentam a mesma 

categoria gramatical.   

Ainda, há que se destacar a função de especiação que a reduplicação no guineense exerce. 

Este fato é confirmado pela expressão kor-kor, que remete a uma espécie de peixe, e é resultado da 

reduplicação da palavra kor ‘cor’. Desse modo, pode-se afirmar que se trata da alteração do campo 

semântico mesmo que a distinção desse peixe tenha sido eventualmente em razão dele apresentar 

várias cores. Esta constatação não hipoteca, de maneira alguma, a ideia de alteração do significado 

aqui defendida, dado que o resultado da reduplicação do termo kor ‘cor’ leva-nos a um significado 

novo e singular ao mesmo tempo, que no nosso caso se trata de um tipo específico de peixe da 

família dos hemulídeos, ‘angelina’ ou ‘xupata’, denominado kor-kor. Contudo, ressalta-se que a 

reduplicação no guineense possui uma natureza fundamentalmente verbal (66,7%) e sua ocorrência 

com nomes (2,3%) é limitada (estes dados estão dispostos na subseção 4.4 no qual mostramos a 

distribuição percentual da reduplicação considerando os critérios gramaticais).   
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4.3.1 Intensificação 
 

A reduplicação denotando intensidade ou aumento é considerada uma das funções 

prototípicas do processo reduplicativo (KIYOMI, 1995). Ela se aplica aos adjetivos, aos advérbios 

e ocasionalmente aos verbos, sendo atestado na maioria das línguas crioulas (PARKVALL, 2003). 

Trata-se de um processo cumulativo, nos termos de Kiyomi (1995), tendo em conta que a 

intensidade demonstra que alguma propriedade do significado da base é intensificada (KIYOMI, 

1995). Observem os exemplos em (8) e (9). 

 

8)   fodjas      di            arvuri  tudu  lati-lati 
folhas      PREP árvore  PRON  murcho-RED 

   ‘As folhas da árvore estão todas muito murchadas’     
 

9)  Tuxa   budji-budji 
Tuxa  gordo-RED 
‘A Tuxa está muito gorda’     (Dados do autor) 
 

As palavras-base das duas formas reduplicadas são lati ‘cansado; fraco; murchado’ e budji 

‘gordo’, respectivamente. Estando diante delas, a intensificação de alguma propriedade dos seus 

significados mostra-se transparente na reduplicação. Contudo, o valor intensivo da reduplicação 

nem sempre será de fácil escrutínio. Existe uma linha tênue separando a função intensiva da 

iterativa. Kihm (1994, p. 25 citado por Ladhams et al., 2003, p. 166), ao estudar a reduplicação no 

guineense, defende alguma sobreposição entre intensificação e iteratividade. De acordo com ele, 

 

[...] a iteratividade e a intensificação são dois lados de um mesmo conceito, o 
primeiro para processos extensivos que podem ser considerados como 
descontínuos no espaço e/ou no tempo, o segundo para estados intensivos que 
são considerados como estando continuamente espalhados pelo espaço e/ou 
pelo tempo (tradução nossa).50 

 

A esse processo ele denomina “incrementação”, considerando que ambos os casos dizem 

respeito à “capacidade cognitiva de adicionar mais um item a uma série, ou mais um grau a uma 

escala” (ibidem). Da mesma forma, Kabore (1998), em um estudo sobre a reduplicação em línguas 

de famílias diversas (bantu, mande, oeste-atlântica etc.), constata que está se tornando cada vez 

mais difícil fazer uma distinção entre o que seria repetitivo/iterativo e intensivo, isto porque a 

repetição/iteração, dada sua natureza de reiteração do mesmo fato, pode levar a um valor intensivo. 

 
50 “[...] iterativity and intensification are two sides of one and the same concept, the former for extensive process that 
may be thought of as discontinuous in space and/or time, the latter for intensive states that are considered to be 
continuously spread over space and/or time”. 
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Efetivamente, os dados do guineense parecem sustentar essa asserção, uma vez que, ao proferirmos 

a expressão djanti-djanti, que é derivada do djanti que significa, dentre outros, “andar com pressa”, 

não estaríamos nos referindo simultaneamente ao ato de andar e continuar a andar depressa e à adição 

de mais um grau ao significado previamente estabelecido pela base (“andar muito apressado”) e, 

consequentemente, falando da iteração e da intensificação. Outro exemplo é dado pelo termo buli-

buli, que proveio do buli “mexer”, cujo significado é “agitar-se”, sobre o qual a mesma indagação 

poderia ser feita. 

 Apesar de se aplicar a outras categorias gramaticais, é a categoria adjetival a expressão mais 

visível da reduplicação intensiva ou aumentativa no guineense, o que, assim sendo, vai na direção 

daquilo que constitui tendência desse processo em várias línguas: intensificação na reduplicação de 

adjetivos (KOUWEMBERG, 2003). O exemplo em (10) traz uma relação da reduplicação intensiva 

no guineense, elenca sua base e estabelece uma relação categorial reduplicação versus base.    

 

10)   a. budji ‘gordo’  budji-budji ‘muito gordo’  Adj. > Adj. 

  b. sabi ‘fácil’  sabi-sabi ‘muito fácil’   Adj. > Adj. 

   c. sabi ‘saboroso’  sabi-sabi ‘muito saboroso’  Adj. > Adj. 

   d. tcan ‘firme’  tcan-tcan ‘muito firme’   Adj. > Adj. 

   e. lati ‘cansado; fraco lati-lati “muito cansado;  Adj. > Adj. 

  murchado’  muito machucado ou murchado 
     em todas as partes   (Dados do autor) 
 

Nota-se que em (10), cem por cento dos casos considerados nessa investigação é de 

reduplicação de adjetivos, e em todos eles a categoria gramatical da base não é alterada. Isso não 

significa, necessariamente, dizer que a base não pode resultar de outra categoria gramatical ou que 

haverá sempre a relação adjetivo > adjetivo. Pelo contrário, se considerássemos o caso do djanti-

djanti em seu sentido de “andar com muita pressa” (vale lembrar que ele pode também ser lido 

como “andar e continuar a andar de pressa”), discutido nessa seção, teríamos um processo no qual 

a relação gramatical que se estabeleceria entre a base djanti “andar depressa” e a forma reduplicada 

seria a de verbo para verbo, porém com valor intensivo (essa mesma leitura é extensiva a buli-buli), 

conforme exposto em (11).   

 

11)  Tiu Beto   gosta         di   djanti-djanti  
Tio Beto  gostar        PREP andar.depressa-RED 
‘O tio Beto gosta de andar muito apressado’    

(Dados do autor) 
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Contudo, nós não os incluímos (referimo-nos a buli-buli e djanti-djanti) no exemplo em (11) 

acima pelo simples fato de se tratarem de casos que possibilitem dupla interpretação – 

intensificação ou iteração – num processo de “incrementação”, e, como tais, sem uma 

problematização e/ou discussão prévia, isto é, sem um contexto dado, podem gerar dúvidas. O 

que vem à tona é a ambiguidade que deriva da interpretação que envolve a intensificação, de um 

lado, e àquela que envolve iteração, do outro.  Assim, enfatizamos, antes de tudo, os casos que 

deixam pouca margem de dúvidas, nas quais o valor intensivo da reduplicação parece ser inconteste. 

 

4.3.2 Iteração 
 

Thomas Payne define a iteração como sendo um processo no qual uma ação é 

continuamente repetitiva (PAYNE, 1997). Espera-se encontrá-la predominantemente na 

reduplicação verbal como uma estratégia utilizada frequentemente para denotar a repetição ou 

continuação do significado previamente estabelecido pela base (KOUWENBERG, 2003). Na 

literatura especializada sobre a temática, os vocábulos iteração, repetição e continuação são comumente 

utilizados – de maneira intercambiáveis – para se referir a esse tipo específico de reduplicação 

(KIYOMI, 1995). 

Bybee et al. (1994 apud Parkvall, 2003) argumentam que a reduplicação iterativa seria parte 

de um conjunto maior chamado reduplicação aspectual. A hipótese é a de que ela terá começado 

com a iteração, e foi-se diversificando, ganhando outros significados através do processo de 

gramaticalização. Dentre os principais significados protótipos que a reduplicação aspectual veicula, 

reunimos, a partir dos trabalhos de Bybee et al. (1994 apud Parkvall) e Kiyomi (1995), mas 

exemplificados com os dados dessa pesquisa, os seguintes significados:  

 

(a) iterativo/repetitivo ou continuativo – a iteração indica que a ação projetada pela base 

é realizada de forma repetida ou continuada:  

 

i. djukuta  “pular”  djukuta-djukuta  “pular várias vezes” 
ii. tcora  “chorar” tcora-tcora  “chorar várias vezes”  
iii. raspa  “roçar”  raspa-raspa  “roçar várias vezes” 

 

12)   N djukuta-djukuta   pabia  N kontenti ba 
1SG pular-RED  porque  1SG feliz  TMA 
‘Pulei várias vezes porque eu estava feliz’  
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(b) habitualidade – mostra que a ação predefinida pela base acontece habitualmente.  

Não encontramos nenhuma ocorrência desse processo no guineense, o que era de se 

esperar. O aspecto habitual é marcado no guineense recorrendo ao morfema ta, que ocorre sempre 

na posição pré-verbal (DONEUX e ROUGÉ, 2010; INTUMBO, 2007; MARIA, 2013). Não 

obstante, trata-se de um morfema livre, que se comporta como forma presa ao verbo, pois além de 

não permitir comutação, não pode funcionar isoladamente como comunicação suficiente 

(CÂMARA, 1992). 

 

13)   I ta bibi-bibi 
3SG HAB beber-RED 
‘Ele(a) costuma beber/ele(a) bebe habitualmente’ 

 

Em (13), conforme ficou demonstrado, não é a forma reduplicada o elemento a veicular a 

noção de habitualidade, mas a partícula ta. Sem o morfema ta, a reduplicação remeteria tão somente 

à repetição/continuação do ato previamente estabelecido pela base, isto é, o de beber.   

 

(c) frequentativo – anuncia que a ação imprimida pela base acontece frequentemente:  

i. manda  ‘recomendar’  manda-manda ‘recomendar com frequência’  
ii. manda ‘ordenar’  manda-manda ‘dar ordem sempre’  
iii. falta ‘ausentar’  falta-falta ‘ausentar com frequência’ 

 

14)   I  gosta51  di   manda-manda 
3SG gostar  PREP  recomendar-RED 
‘Ele(a) gosta de recomendar frequentemente’ 

 

(d) progressivo – representa um processo que remete a ideia de progressão, de sucessão 

de uma ação (este significado da reduplicação poder ser contrastado com a 

repetição/continuação). 

 

i. djubi ‘olhar’  djubi-djubi ‘olhar e continuar a olhar’   
ii. kuri  ‘correr’  kuri-kuri ‘correr e continuar a correr’ 
iii. konta ‘dizer’  konta-konta ‘dizer e continuar a dizer’ 

 

Por outro lado, o aspecto progressivo enquanto fenômeno linguístico expressa também 

uma ação em curso no momento da enunciação. Para se ter essa noção, isto é, a de presente 

progressivo no guineense, tanto nas sentenças em que ocorre a reduplicação como nas que ela não 

 
51 Os verbos estativos no guineense são interpretados como tempo presente quando não marcados (INTUMBO, 2007, 
p. 57).  
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ocorre52, a obrigatoriedade do uso do morfema na se faz necessário, conforme se vê em (15). 

   

15)    Maria   na   badja-badja  
Maria  PROG  dançar-RED  
‘Maria está dançando’ 

 

Contudo, deve-se dizer que “a noção do tempo [no guineense] baseia-se fundamentalmente 

na oposição anterior/não anterior” (PECK, 1988, p. 276 apud INTUMBO, 2007, p. 65). Portanto, 

o na, não é, estritamente, um marcador de tempo futuro, passado ou presente, “porque pode ser 

empregado em contextos em que o tempo é anterior ou não anterior” (INTUMBO, 2007, p. 66). 

Intumbo argumenta (e fornece exemplos que, por razões práticas, não serão descritas nesse 

trabalho) que:  

 

Se o contexto é passado, o marcador na em posição pré-verbal será interpretado 
como um progressivo passado no português [...]. Se o contexto é presente, o 
marcador na terá o valor de um progressivo presente [...] e se o contexto for 
futuro o marcador na terá o valor de um progressivo futuro [...]. A informação 
contextual pode ser fornecida pela presença de outro marcador de TMA ou por 

um advérbio de tempo (INTUMBO, 2007, p. 66).   
 

A asserção de Intumbo (2007) se mostra particularmente verdadeira para o nosso estudo, 

haja vista que ela se aplica às construções morfossintáticas com formas reduplicadas. Em (15), 

mostramos o progressivo presente, em (16) tem-se o progressivo passado e em (17) um progressivo 

futuro. Todos com recorrência ao morfema na.    

 
16)   N   na   djuga-djuga   aonti 

1SG  PROG  jogar-RED   ontem 
‘Ontem eu estava jogando’ 

 

17)   I  na  lei-lei   amanha 

3SG  PROG  ler-RED  amanhã 
‘Ele(a) há de estar lendo amanhã’ 

 

(e) imperfectivo – mostra que a ação representada pela base não se realizou na sua 

completude.  

A peculiaridade do sistema verbal do guineense – no qual as oposições 

perfectivo/imperfectivo, anterior/futuro etc. são marcadas, de modo geral, pelas partículas pré-

verbais relativamente independentes do ponto de vista sintático – fez com que a reduplicação não 

 
52 Consultar Intumbo (2007) e Maria (2013) para maiores detalhes sobre os morfemas de Tempo, Modo e Aspecto no 
guineense.  
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seja, por si só, suficientemente capaz de expressar o sentido imperfectivo. Se a imperfectividade é 

marcada por um morfema independente na língua (e, como tal não configuraria uma desinência 

verbal), a reduplicação estaria não mais que cumprindo regras predeterminadas pelo próprio 

sistema linguístico.  

 A imperfectividade, por sua vez, é dada pelo morfema na (exemplificado em 18), o qual 

Couto (2003) chamaria de na verbal (naV), que independe do na progressivo e do na preposição.  

 

18)   Ntoni  na  kanta-kanta 
Ntoni  IMP  cantar-RED 
‘Ntoni está a cantar’ (imperfectivo pontual)  

 

(f) alternância locativa – significa que a ação expressa pela base é feita com alternância 

direcional: 

- não foi observado nenhuma forma reduplicativa com essa função.  

 
(g) extensão espacial – sinaliza que a ação denotada pela base repete ou continua num 

espaço alargado: 

 

i. singa ‘mover-se oscilando   singa-singa ‘pender de um lado para 
de um lado para outro’   outro/andar em desiquilíbrio, sem direção   

certa’ 
ii. rasta ‘rastejar’    rasta-rasta ‘rastejar por todos os lados’ 

 

 
19)   I tcami   I singa-singa   pa      bai 

3SG embriagar 3SG andar-RED   PREP     ir 
‘Ele(a) embriagou-se e foi-se embora andando de um lado para outro’ 
 

Uma síntese do que se discutiu sobre a reduplicação iterativa no guineense, incluindo seus 

variados significados e a relação gramatical reduplicação versus forma base é disponibilizada no 

quadro 3. 
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Quadro 3 – síntese da reduplicação aspectual, seu significado e a relação gramatical base vs reduplicação 

Significado Forma-base Reduplicação Base vs Red 

Iteração/repetição djukuta ‘pular’ djukuta-djukuta ‘pular várias vezes’ V > V 
Habitual --- --- --- 
Frequente manda-manda 

‘recomendar’ 
manda-manda ‘recomendar com 
frequência’ 

V > V 

Progressivo djubi ‘olhar’ djubi-djubi ‘olhar e continuar a 
olhar’ 

V > V 

Imperfectivo --- --- --- 
Alternância 
locativa 

--- --- --- 

Extensão espacial singa ‘mover-se 
oscilando’ 

singa-singa ‘pender de um lado para 
outro/andar em desiquilíbrio, sem 
direção certa’ 

V > V 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.3.3 Distribuição 
 

Para Kabore (1998), entende-se por distributivo que, o que se anuncia, é, igualmente, 

distribuído pelos diferentes elementos do conjunto considerado. Um pouco antes, Kiyomi (1995, 

p. 1152-1153) tivera um posicionamento semelhante ao definir o significado distributivo da 

reduplicação como aquele em que cada elemento ou item denotado pela base é referido, mas que 

o enfoque incide sobre “cada” e não no “todo”. Para tornarmos claro o que se quer dizer, basta 

olharmos para o exemplo da reduplicação do substantivo no hiligaynon, uma língua falada nas 

regiões Filipinas, retirado do mesmo autor: baláy-baláy “every house [cada casa]” cuja base é baláy 

“house [casa]”, tradução nossa.  

Em função dos traços exibidos, veremos que a reduplicação distributiva ganha leituras 

diferentes e, como consequência, se divide em subcategorias. Distinguem-se, principalmente, dois 

significados desse processo: temporal e espacial (cf. KOUWENBERG e LACHARITÉ, 2003; 

BALUSU, 2006). O primeiro diz respeito a uma ação ou acontecimento descontínuo que se sucede 

em um intervalo de tempo (como, por exemplo, em siki-siki “doença recorrente” e de tempo em 

tempo); por sua vez, o segundo, que é também descontínuo, refere-se a uma ação ou acontecimento 

que acontece sobre a superfície de um objeto ou em um espaço/lugar físico (blaki-blaki “manchado 

de preto”; redi-redi “manchado de vermelho” – distribuição sobre a superfície do objeto). Ambos 

os exemplos são do crioulo do Suriname e foram retirados de Kouwenberg e LaCharité (2003).   

A distribuição está, a par da intensificação e da iteração, entre os tipos icônicos de 

reduplicação mais comuns observados nas línguas, assevera Kouwenberg (2013). Como 

demonstrado, ela se aplica a substantivos e a adjetivos e muito provavelmente a outras categorias 

gramaticais, porém, é nos numerais que ela demonstra uma predisposição maior. De modo geral, 
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há uma tendência nas línguas de a reduplicação dos numerais denotar uma leitura distributiva, 

tendência suportada por dados linguísticos que a torna um quase-consenso entre os pesquisadores. 

Por exemplo, em Kabore (1998), vemos que o valor distributivo é comumente marcado, na 

reduplicação, pelos numerais, ou em Balusu (2006, p. 1) que mostra que “[...] the reduplicated numeral 

construction always gives rise to distributive readings [...]. Nada obstante de se cingir assiduamente aos 

numerais, o significado distributivo é também obtido na reduplicação de outras expressões 

quantificadoras, como no caso da reduplicação do termo “muntu” “monte” do guineense – muntu-

muntu “aos montes”. Isso significado que a ação distributiva se relaciona às coisas que denotam 

quantidade (KOUWENBERG e MURRAY, 1994).   

No que diz respeito às línguas crioulas especificamente, Parkvall analisou os crioulos do 

Atlântico e constatou que: 

 

Um grande número de crioulos e semi-crioulos Atlânticos repetem ou 
reduplicam os numerais para expressar o que, nas línguas europeias, seria 
transmitido por meio de advérbios (inglês two each ‘dois cada’), preposições 
(francês par deux ‘por dois’) ou conjunções (holandês twee aan twee ‘dois por dois’ 
(PARKVALL, 2003, p. 21-22, tradução nossa).53  

 

O guineense faz uso dessa mesma estratégia, conforme exemplificado em (20). 

 

20)   N  ta  bai bias  na    tris-tris  dia 
1SG  HAB  viajar  PREP   três-RED dia 

   ‘Costumo viajar a cada três dias’     (Dados do autor) 
 

Além disso, como em Kabore (1998) ou em Parkvall (2003), observamos que o distributivo 

é habitualmente empregado para anunciar o preço válido para cada produto, cada mercadoria, ou 

porção do que está sendo vendido, em conformidade com o exemplo em (21). 

 

21)  Midju  i  vinsinku-vinsinku 
milho  COP  vinte e cinco-RED 
‘O milho custa vinte e cinco francos cada’   (Dados do autor) 

 

Em (22), fornecemos alguns casos da reduplicação distributiva no guineense.  

 

22)    a.  muntu ‘monte’   muntu-muntu ‘aos montes; em grande  
quantidade’  

    b. tris ‘três’    tris-tris ‘três em três; três por três; em grupos  

 
53 “A great many Atlantic Creoles and semi-Creoles repeat or reduplicate numerals to express what in European 
languages would be rendered by means of adverbs (English two each), prepositions (French par deux) or conjunctions 
(Dutch twee aan twee ‘two by two’”.  
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de três; três de cada vez’ 
      c.  des ‘dez’   des-des ‘dez em dez; dez por dez; em grupos de  

dez; dez de cada vez’ 
  d.  vinsinku ‘vinte e cinto’   vinsinku-vinsinku ‘vinte e cinto cada; vinte e  

  cinco por porção’ 
    e.  sinkuenta ‘cinquenta’  sinkuenta-sinkuenta ‘cinquenta cada; cinquenta  

 por porção’   (Dados do autor) 
 

4.3.4 Multiplicidade 
 

Para Kouwenberg e Murray (1994), a multiplicidade diz respeito ao processo no qual a 

noção veiculada pela forma reduplicada nos coloca perante a múltipla ocorrência daquilo que é 

veiculado pela palavra-base, como, por exemplo, em pida “piece [pedaço]” > pida-pida “(in) morsels, 

smail pieces [em pedacinhos, em pedaços]” do papiamentu. Segundo os autores, esse fenômeno se 

caracteriza por uma relação “iconicamente razoável” e se enquadra naquilo que, apoiando-se em 

Maurer (1988), chamam de reduplicação lexicalizada, isto é, formas que podem ser relacionadas a 

uma base, no entanto, desenvolveram um significado especializado.  

Diferentemente, a definição da multiplicidade no processo reduplicativo que encontramos 

em Kabore (1998) parece-nos um pouco problemático na medida em que ele a associa àquilo que 

geralmente é chamado de pluralidade. Segundo este autor, que inclusive recorreu a um exemplo do 

yoruba para afirmar, a multiplicidade “pode simplesmente significar plural” (KABORE, 1998, p. 

364). Isto seria o mesmo que admitir que a multiplicidade diz respeito ao número plural – elemento 

através do qual se expressa variáveis compostos de dois ou mais elementos ou objetos da mesma 

classe (ou seja, plural, em oposição ao singular), conforme Bechara (2009). Em outras palavras, isso 

significa que se a palavra-base transmitisse o significado “criança”, sua reduplicação denotaria seu 

plural, isto é, “crianças”, e isso se chamaria multiplicidade. Entretanto, a nossa posição a propósito 

dessa discussão não se alinha a essa última proposição: o entendimento da multiplicidade como 

plural. Em contrapartida, assumimos, nessa dissertação, a ideia da multiplicidade nos moldes 

defendidos por Kouwenberg e Murray (1994). Entendemos que a multiplicidade e a pluralidade, 

pelas suas naturezas, mas sobretudo pelos valores semânticos que transmitem, são conceitos 

distintos. 

No próprio guineense, a reduplicação não é o meio através do qual se expressa a 

pluralidade. Esta língua, ao menos na sua variedade acroletal, faz uso da mesma estratégia que se 

dá na língua lexificadora, o português (por exemplo: badjuda ‘menina’ badjudas ‘meninas’). Em 

oposição, encontramos a reduplicação denotando a multiplicidade, não obstante se aplicar a uma 

lista bastante restrita de termos. Os exemplos em (23) são representativos dessa propriedade 

semântica da reduplicação no guineense.  
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23)  a.  padas ‘pedaço’   padas-padas ‘aos pedaços; em pedaços’ 
 b.  risku ‘risca; traço’  risku-risku ‘diz-se dos objetos que apresentam  

design listrado’ 
  c.  pinga ‘cair uma gota;   pinga-pinga ‘cair várias goteiras’ 

gotejar’        (Dados do autor) 
 

4.3.5 Descrição  
 

Trata-se de quando a forma reduplicada reporta para um objeto ou uma atividade que tem 

o que é descrito pela palavra-base como a característica mais notável, sublinham Kouwemberg e 

Murray (1994), em um estudo do papiamentu que, além da reduplicação, inclui, ainda, outros 

fenômenos linguísticos como a distribuição das vogais, por exemplo. Para uma compreensão do 

que se quis dizer com o aspecto descritivo da reduplicação, e com o intuito de deixá-lo ainda mais 

claro, abriremos um parêntese para fazermos um paralelo hipotético com a língua portuguesa. 

Tomemos como exemplo o vocábulo “lata”, sua reduplicação, “lata-lata”, significaria um jogo ou 

uma atividade em que se usa lata. Ou ainda se considerarmos o vocábulo “sobe”, derivado do verbo 

subir, sua reduplicação, “sobe-sobe”, denotaria um réptil com aptidão para subir, como por 

exemplo a lagartixa-doméstica. A língua portuguesa não faz uso dessa estratégia e o que acabamos 

de demonstrar se situa apenas no campo ilustrativo, mas é preciso frisar que os exemplos 

apresentados por Kouwenberg e Murray (1994) são basicamente nessa direção. 

O guineense faz uso desse processo reduplicativo, utilizado essencialmente para designar 

certas atividades, que podem ser jogos ou brincadeiras:  

 

24)   serka ‘perseguir para apanhar ou para afastar’  serka-serka ‘um tipo de  
brincadeira (jogo) que 
consiste em perseguir a 
pessoa com intuito de 
apanhá-la’ 

 

25)   sugundi ‘esconder’   sugundi-sugundi  ‘jogo das escondidas’ 
 
 

Conforme visto, ambas as palavras reduplicadas nos exemplos em (24) e (25) reportam para 

uma atividade, um jogo, cuja essência já vem anunciada nas próprias formas bases.  

 

4.3.6 Modalização 
 

De modo genérico, a modalização consiste em uma estratégia discursiva na qual “o falante 
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expressa seu relacionamento com o conteúdo proposicional [o dito], avaliando seu teor de verdade 

ou expressando seu julgamento sobre a forma escolhida para a verbalização desse conteúdo” 

(KATO e CASTILHO, 1991, p. 409). Dito de outro modo, pode-se afirmar que a modalização diz 

respeito à “posição do enunciador em relação àquilo que diz” (POTTIER, 1992, p. 98 citado por 

FIORIN, 2000, p. 178). Resumidamente, chega-se à conclusão de que a modalização revela a 

conduta do falante diante do enunciado produzido por ele mesmo.  

Kato e Castilho (1991, p. 410) constatam ainda que sintaticamente a função modalizadora 

pode ser dada por diferentes elementos predicadores tais como advérbios, adjetivos, sintagmas 

preposicionados, verbos e até nomes. Eles fornecem exemplos que aqui não traremos por 

entendermos que foge o desígnio deste estudo. Em verdade, além da própria definição da 

modalização em si, o mais interessante do ponto de vista desta investigação é compreender como 

este significado é dado na reduplicação. Por conseguinte, dados do guineense por nós recolhidos 

apontam para o uso significativo de reduplicação dos advérbios que denotam significados que se 

traduzidos para o português (brasileiro) tomariam o sentido de advérbios do tipo imediatamente, 

rapidamente, futuramente etc., denominados advérbios modalizadores. Mas esta função reduplicativa 

não se limita apenas aos advérbios, ela incorre também aos adjetivos como demonstram os dados 

em (26).  

 
26)  a.  aos ‘hoje’   aos-aos ‘hoje mesmo’  

    b.  kinti ‘quente’    kinti-kinti ‘muito depressa; rapidamente’ 
   c.  amanha ‘amanhã’  amannha-amanha ‘futuramente’ 
  d.  gosi ‘agora’    gosi-gosi ‘imediatamente; agora mesmo;  

 no mesmo instante’     
 e. djanan ‘de imediato;   djanan-djanan ‘imediatamente’   

agora’ 
 f. rapidu ‘rápido’   rapidu-rapidu ‘muito rápido; rapidamente’ 

 
(Dados do autor) 

 

Olhando para os dados em (26) é possível determinar que há, ao menos, dois atributos 

modais reduplicativos fundamentais a considerar: 

 

(a) que há uma relação lexical entre a base e a forma reduplicada – entretanto, diferentemente 

do que acontece na forma não reduplicada, essa noção do futuro é indeterminada na forma 

reduplicada, visto que não se refere a um tempo preciso no futuro. Por exemplo, com o termo 

amanha, essa relação é cristalizada pela noção do tempo, isto é, a ideia do futuro previamente 

fixada pela palavra-base amannha ‘amanhã’ e reiterada na forma reduplicada amanha-amanha 

‘futuramente’. Isso pode ser visto no exemplo em (27).  



77 

 

 

27)   amanha-amanha  ka tem  dia di  bin 
amanha-RED  NEG ter.PRS-3SG dia PREP  vir 
‘Não se sabe o futuro/o futuro é imprevisível’ 

 

(b) que a reduplicação cumpre essencialmente dois propósitos: se a base for um adjetivo, a 

reduplicação cumpre o papel de transformar esse adjetivo em um advérbio de intensidade 

(rapidu ‘rápido’ > rapidu-rapidu ‘muito rápido; rapidamente’); e, quando a base é um advérbio, a 

reduplicação não altera a sua categoria gramatical, apenas cumpre o papel de transformá-lo em 

advérbios do tipo terminados na sua grande maioria em -mente (gosi ‘agora’ > gosi-gosi 

‘imediatamente’). Vejamos os exemplos.  

 

28)  a. Djon    rapidu 
Djon   rápido 
‘O Djon é rápido’   

 

   b. No   fasi  djanta  rapidu-rapidu   
1PL  fazer  almoço  rápido-RED  

   ‘Nós fizemos rapidamente o almoço’ 
 

29)  a. I   ientra   gosi 
3SG  entrar.PERF  agora 

   ‘Ele(a) entrou agora’ 
 

 b. Bisti  ki  kalson  gosi-gosi 
Vestir  DEM  calção   agora-RED  
‘Vista aquele calção imediatamente’ 
 

Em (28a) tem-se o rapidu ‘rápido’ a desempenhar a função adjetival, modificando o nome, 

Djon, ao contrário do que sucede em (28b) no qual a forma reduplicada rapidu-rapidu ‘rapidamente’ 

exerce a função adverbial, modificando o verbo. Por seu lado, o advérbio gosi ‘agora’ mantém sua 

categoria gramatical adverbial tanto em (29a) com em (29b). 

 

4.4 DIAGRAMAÇÃO DAS CATEGORIAS GRAMATICAIS: A NATUREZA VERBAL 
DA REDUPLICAÇÃO NO GUINEENSE  

 

Uma contagem exploratória do corpus que serviu de sustento para esta investigação nos 

permite afirmar  
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Tabela 4 – distribuição da reduplicação de acordo com as categorias gramaticais (%) 
 

Categoria gramatical da palavra-reduplicada 

Adjetivo Advérbio Nome Verbo Numeral Formas variadas 
4,5 3,0 2,3 66,7 3,0 20,5 

Total – 100 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

que a reduplicação no guineense possui uma natureza especialmente verbal, com um total de 66,7% 

do universo dos dados computados, uma cifra consideravelmente superior às formas variadas54 

(20,5%) que, por sua vez, ocupa a segunda posição. Com menor expressividade perfilam as funções 

gramaticais “adjetivo”, “advérbio” e “numeral” com 4,5%, 3,0% e 3,0%, na devida ordem. Por 

último, tem-se a categoria “nome” com apenas 2,3%. A pesquisa considerou apenas formas em 

que a base e a forma reduplicada gerada a partir dela convergem em termos de categoria gramatical. 

 

4.5 SÍNTESE DO CAPÍTULO 
 

Neste capítulo analisamos o processo reduplicativo no guineense com vista a mostrar o seu 

funcionamento na língua em análise. Desse modo, no que diz respeito aos elementos constituintes 

da palavra reduplicada no guineense, sustentamos que no nível de superfície ela geralmente não se 

difere quantitativa e qualitativamente da base, pois a tendência é a cópia total de todos os elementos 

constituintes deste último (como em pidi ‘pedir; solicitar’ > pidi-pidi ‘mendigar; esmolar), apesar de 

poder haver queda (kuri ‘correr’ > kur-kuri ‘continuar a correr ou a fugir’) ou acréscimo de 

elementos linguísticos (como, por exemplo, em sapa ‘cortar’ > sapa-sapadu ‘cortado aos pedaços’). 

Por outro lado, exibimos e discutimos uma vasta gama semântica desse processo no guineense, 

cujos significados denotam intensificação, iteração, distribuição, passando pela multiplicidade e, 

por fim, descrição. Ademais, notamos que a reduplicação no guineense possui uma característica 

predominantemente verbal, perfazendo um total de 66,7% de dados analisados.    

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Chamamos de formas variadas os processos em que a reduplicação altera a categoria gramatical da base a partir da 
qual foi gerada e/ou comporta mais que uma categoria gramatical.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reduplicação, compreendida como um processo de formação de palavras que se 

caracteriza pelo seu valor icônico, é um fenômeno difuso no crioulo de base lexical portuguesa da 

Guiné-Bissau. Nosso intuito foi o de compreender como se realiza este processo na língua em 

análise e notamos que os falantes a utilizam como uma estratégia linguística para transmitir novas 

informações, possui uma natureza essencialmente verbal, sendo sua ocorrência restrita em relação 

às outras categorias gramaticais. Por conseguinte, é o verbo a classe gramatical em que este processo 

mais se aplica, com um total de 66,7% do universo dos dados computados, seguido pelas “formas 

variadas” (20,5%). As categorias gramaticais “adjetivo”, “advérbio” e “numeral” ocupam terceira, 

quarta e quinta colocação, com 4,5%, 3,0% e 3,0% respectivamente. Por último, tem-se a categoria 

“nome” com apenas 2,3%. 

Um comportamento comum desse processo em muitas línguas do mundo é a reduplicação 

verbal denotar o aspecto iterativo/repetitivo (ARAUJO, 2002). Olhando para os resultados do 

guineense, pode-se rapidamente inferir que a reduplicação nesta língua é utilizada frequentemente 

para expressar esse aspecto, conforme se observa em (1). 

 

1)  a. djunta ‘juntar; associar’  djunta-djunta ‘ir juntando; continuar a recolher’ 
 b. ientra ‘entrar; penetrar’  ientra-ientra ‘entrar ou penetrar várias vezes’ 
 c.  iurni ‘juntar; reunir’  iurni-iurni ‘juntar aos poucos; continuar a juntar’ 
 d.  miskinha ‘lamentar’  miskinha-miskinha ‘lamentos contínuos’ 
    

A iteração/repetição afigura apenas um subconjunto dentro de um conjunto maior 

chamado reduplicação aspectual (BYBEE et al., 1994 apud PARKVALL, 2003). A reduplicação 

aspectual é obtida, geralmente, por meio da reduplicação verbal. Outros aspectos reduplicativos 

que fazem parte desse conjunto maior, cuja ocorrência na língua em análise foi comprovada, são: 

a) o valor semântico frequentativo, o qual veicula a noção de que a ação imprimida pela base 

acontece de maneira frequente, como em manda ‘recomendar’ > manda-manda ‘recomendar com 

frequência’, ou em falta ‘ausentar’ > falta-falta ‘ausentar com frequência’; b) o ato progressivo, 

representando um processo que remete a ideia de progressão, de sucessão de uma ação (por 

exemplo, djubi ‘olhar’ > djubi-djubi ‘olhar e continuar a olhar’; kuri > kuri-kuri ‘correr e continuar a 

correr’, etc.). Enfatiza-se que este significado reduplicativo pode ser contrastado com a 

repetição/continuação.  

Adicionalmente, o progressivo também veicula uma ação em curso no momento da 

enunciação. Neste caso, é obrigatório o uso do morfema na, tanto nas sentenças em que ocorre a 

reduplicação como nas que não ocorre, conforme denotado em (15), na subseção 4.3.2, 
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reproduzido em (2).  

 

2)   Maria   na   badja-badja  
Maria  PROG  dançar-RED  
‘Maria está dançando’ 

 

E, c) a extensão espacial, que se traduz na ideia de que a ação evidênciada pela base repete ou 

continua num espaço alargado, como em singa ‘mover-se oscilando de um lado para outro’ > singa-

singa ‘pender de um lado para outro; andar em desiquilíbrio, sem direção certa’; ou em rasta ‘rastejar’ 

> rasta-rasta ‘rastejar por todos os lados’. Finalmente, não se observou a alternância locativa, ao 

passo que os significados habitual e imperfectivo não são, por si sós, dispositivos linguísticos para 

expressar tais significados no guineense.  

Da vasta gama semântica veiculada pela reduplicação nesta língua, há que destacar, ainda, 

os valores semânticos de intensificação, distribuição, multiplicidade, modalização e descrição. O 

primeiro, isto é, a reduplicação veiculando intensidade ou aumento, se aplica aos adjetivos, aos 

advérbios e ocasionalmente aos verbos (PARKVALL, 2003). Porém, no guineense, ela se incide 

principalmente na reduplicação do adjetivo (3).  

 

3)  a.  budji ‘gordo’  budji-budji ‘muito gordo’ 
   b. sabi ‘fácil’  sabi-sabi ‘muito fácil’   

 c. tcan ‘firme’  tcan-tcan ‘muito firme’  
 

Já o segundo, o significado distributivo, é obtido na reduplicação de numerais e de outras 

expressões quantificadoras (Kouwenberg e Murray, 1994), como, por exemplo, em muntu ‘monte’ 

> muntu-muntu ‘aos montes; em grande quantidade’, ou em tris ‘três’ > tris-tris ‘três em três; três por 

três; em grupos de três; três de cada vez’. Enquanto isso, a multiplicidade, que é quando a noção 

veiculada pela forma reduplicada nos coloca perante a múltipla ocorrência daquilo que é veiculado 

pela palavra-base (Kouwenberg e Murray, 1994), pode ser dada a partir de bases pertencentes a 

diferentes categorias gramaticais (risku ‘risca; traço > risku-risku ‘diz-se dos objetos que apresentam 

design listrado’; pinga ‘cair uma gota; gotejar’ > pinga-pinga ‘cair várias goteiras’).  

Por sua vez, o significado descritivo, de acordo com Kouwenberg e Murray (1994), é obtido 

quando a forma reduplicada reporta para um objeto ou uma atividade que tem o que é descrito 

pela palavra-base como a característica mais notável (por exemplo, serka ‘perseguir para apanhar ou 

para afastar’ > serka-serka ‘um tipo de brincadeira (jogo) que consiste em perseguir a pessoa com 

intuito de apanhá-la’. E, finalmente, tem-se a modalização, se aplicando aos advérbios e aos 

adjetivos (4). 
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4) a.  aos ‘hoje’   aos-aos ‘hoje mesmo’  

b.  kinti ‘quente’    kinti-kinti ‘muito depressa; rapidamente’ 
c.  amanha ‘amanhã’  amannha-amanha ‘futuramente’ 
d. gosi ‘agora’    gosi-gosi ‘imediatamente; agora mesmo; no mesmo 

instante’ 
e.  djanan ‘de imediato;   djanan-djanan ‘imediatamente’   

agora’ 
f. rapidu ‘rápido’   rapidu-rapidu ‘muito rápido; rapidamente’  
 

Por outro lado, observamos que são poucos os casos em que o resultado do processo altera 

a categoria gramatical da palavra na forma simples. Contudo, o processo varia de acordo com a 

classe gramatical da palavra, permitindo, de um lado, a função de especiação (kor ‘cor’ – kor-kor 

‘nome duma espécie de peixe’), de criação de adjetivos (pinta ‘pintar’ – pinta-pintadu ‘de várias cores; 

policromo’) e, do outro, a transmissão de uma vasta gama de valores semânticos, entretanto, já 

mencionados.  

No que concerne aos tipos de reduplicação, salienta-se que não foi observado nenhum caso 

de reduplicação parcial, o que confirma que no guineense o reduplicante tende a copiar a base na 

íntegra, ou seja, não ocorre a perda de material segmental. Isso significa que todos os casos eram 

de reduplicação total, o que, desse modo, reforça a ideia de identidade segmental e prosódica entre 

o reduplicante e a base. Embora seja esta a tendência, verificamos que há casos em que há a 

possibilidade de ocorrência da queda ou acréscimo de elementos linguísticos à forma reduplicada 

(vide os exemplos 2 e 3, no capítulo 4, respectivamente). A base, por sua vez, pode ser 

monossilábica, dissilábica e trissilábica, mas a presença de um elemento na coda final da base, um 

pronome sufixado como -n, -l, por exemplo, tolhe, definitivamente, a reduplicação (*kontan-kontan; 

*puntal-puntal). A realização destes elementos é possível, porém, somente no reduplicante (konta-

kontan; punta-puntal).  

A nossa hipótese inicial, que parte da possibilidade de palavras verbais, nominais, adjetivais 

e adverbiais serem alvos do processo de reduplicação, o qual varia conforme a classe da palavra, 

permitindo especiação e criação nominal de um lado, a função intensificadora, iterativa ou 

distributivas em palavras adjetivais, verbais e nominais, de outro, foi confirmada. Porém, os 

resultados não apenas limitam a confirmá-la, mas vão além dela, trazem à tona, a título de exemplo, 

uma vasta função e/ou valores semânticos que a reduplicação veicula no guineense e que a 

princípio não conjecturávamos em nossa hipótese, como o valor frequentativo ou extensão 

espacial, por exemplo.   

Finalmente, percebe-se que para uma compreensão do processo reduplicativo no 

guineense, exige-se que se faça uma análise caso a caso, pois a forma reduplicada nem sempre irá 
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necessariamente refletir o valor semântico predefinido pela base da qual foi gerada (tcapa ‘consertar; 

emendar’ > tcapa-tcapa ‘tipo de vestimenta; roupa’). Estas situações são provocadas pelo caráter 

polissêmico das palavras simples e reduplicadas do guineense, que podem pertencer a duas ou mais 

classes gramaticais, pelo que suas utilizações dependem do contexto.  

Para pesquisas futuras, seria interessante uma investigação comparativa entre o guineense 

e as línguas do substrato que mais contribuíram na sua formação e que atestam a presença da 

reduplicação, procurando descobrir se a gama dos processos reduplicativos encontrados no 

guineense são frutos de um processo exclusivo de transferência linguística, ou desse processo aliado 

ao processo de inovação interna.  
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APÊNDICE A – Palavras reduplicadas, bases a partir das quais foram geradas 
e seus respectivos significados55    
 

 
 Reduplicação   Significado    Base  Significado  
 
1. amanha-amanha  futuramente    amanha   amanhã 
 
2. aos-aos   hoje mesmo    aos  hoje 
 
3. bagana-bagana  desprender em     bagana  desprender 

vários lugares   
 
4. budji-budji  muito gordo    budji  gordo  
 
5. buli-buli   agitar-se; mexer    buli  agitar; 

mexer 
constantemente 

  
6. buska-buska  continuar a procurar   busca  procurar 
 
7. des-des   dez em dez;     des  dez 

em grupos de dez; 
dez por dez; dez de cada vez 

 
8. djanan-djanan  imediatamente    djanam   agora; neste 

momento 
 
9. djanti-djanti  andar com muita pressa  djanti  andar de  

pressa 
 
10. djanti-djanti  despachar-se     djanti  apressar-se 
 
11. djubi-djubi  continuar a observar   djubi  ver; olhar;  

com atenção; procurar     observar 
por toda parte ou 
por todos os lados   

 
12. djukuta-djukuta  saltar ou pular de um   djukuta  saltar; pular  

lado para outro o 
tempo todo 

 
13. djumna-djumna  desafio para saber quem  djumna  ser  

chegará primeiro;      primeiro;   
corrida       antecipar 

 
14. djunda-djunda  puxa-puxa    djunda  puxar; 

esticar 
  

 
55 As formas reduplicadas aqui listadas englobam a totalidade de dados considerados neste trabalho. Os dados da 
reduplicação falsa mencionados são aqueles que ou usamos na coleta ou como exemplo no texto.  
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15. djunda-djunda  disputa     djunda  puxar;  
esticar 
 

16. djunda-djunda  litígio; confusão   djunda  puxar; 
esticar 

  
17. djunta-djunta  ir juntando;     djunta  juntar; 

continuar a recolher     associar 
 
18. djungu-djungu  dormitar/cochilar    djungu  dormitar; 

com frequência ou de         cochilar 
forma contínua 

 
19. djuri-djuri  desgrenhar ou     djuri? 

despentear os cabelos 
 
20. djur-djuridu  confuso; entrelaçado;    djuri? 

emaranhado 
  
21. fala-fala   falar várias vezes;   falar  falar; dizer    

falar confusamente;       
dizer por dizer 

 
22. fala-faladu  discussão; conversa tida  falar  conversar 
 
23. fala-faladu  conversa tida ou concluída  falar  conversar 
  
24. falta-falta  ausentar sempre; ou    falta  faltar; 

 ausentar com frequência     ausentar 
 
25. febri-febri  estar sempre doente    febri  estar 

 com febre       doente;  
       sentir ou ter 

            febre  
 

26. fenti-fenti  fazer gestos de     fenti?   
contentamento;  
fazer gestos de arrogância  

 
27. fidi-fidi   fazer muitas feridas   fidi  picar; furar 

  
28. fura-fura   fazer vários furos    fura  fazer um 

furo 
 

29. fura-fura   ir de um lado para outro;  fura  frequentar 
penetrar em todos os lados    vários sítios 

 
30. furta-furta  furtar ou roubar    furta  furtar; 

frequentemente      roubar 
  
31. fuska-fuska  crepúsculo    fuska  tornar  
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fusco;  
escurecer  

 
32. gosi-gosi   agora mesmo;     gosi  agora  

neste instante;  
daqui a pouco 

    
33. ianda-ianda  andar por todos os lados  ianda  andar  
 
34. iari-iari   lutar; desafiar    iari? 
 
35. iari-iari   andar sem saber onde ir  iari? 
 
36. iari-iari   enfrentar-se; confrontar-se  iari?   
 
37. iasa-iasa   cozinhar sobre o fogo   iasa  cozinhar em  

de modo contínuo      seco, sobre 
o fogo 

 
38. ientra-ientra  entrar várias vezes   ientra  entrar  

penetrar  
 
39. ieri-ieri   chuviscar    ieri? 
  
40. iurni-iurni  juntar aos poucos;    iurni  reunir; 

continuar a juntar coisas    juntar 
 
41. kai-kai   cair repetidas vezes;    kai  dar queda;  

dar quedas constantes;     tombar  
tombar muitas vezes 

 
42. kala-kala  silenciar-se    kala  calar; estar  

em silêncio  
  

43. kanta-kanta  continuar a celebrar,    kanta  cantar 
cantando; continuar a 
cantar 

 
44. kebra-kebradu  arrasado; desmoronado;   kebra  cortar; 

partido       partir 
  
45. kinti-kinti  muito depressa;   kinti  quente; 

rapidamente      fogosa 
  
46. konta-konta  continuar a expor/a dizer  konta  expor; 

           narrar 
  
47. konta-konta  mentir      konta  expor; 

narrar 
 

48. kor-kor   espécie de peixe   kor  cor 
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49. korta-korta  cortar em pedaços;    korta  dividir; 

dividir em pedaços     separar 
 
50. kume-kume   comer de maneira contínua  kume  comer   

comer e comer de novo  
 
51. kuri-kuri  continuar a correr   kuri  correr; fugir  

ou a fugir 
 
52. kurva-kurva  fazer, ter ou ser    kurva  curvar 

de várias curvas 
 
53. lansa-lansa  lançar ou atirar    lança  atirar   

com frequência 
     
54. lati-lati   cansadíssimo ou   lati  cansado 

murchados por toda a parte 
 

55. lati-latidu  muito enfraquecido;    lati  estar sem 
muito flácido ou fofo     força; 

             ficar fraco 
 

56. lei-lei   ler várias vezes    lei  ler   
 
57. manda-manda  dar ordem várias vezes   manda  ordenar 
 
58. manda-manda  encomendar com   manda  encomendar 

frequência 
 
59. marka-marka  fazer várias marcas    marka  por marca 

    em 
 

60. mbosa-mbosa  ficar a um canto,    mbosa  espreitar;  
tentando passar     proteger  
despercebido      escondendo 
 

61. mbosa-mbosa  estar suspeitoso    mbosa  espiar  
 

62. menda-menda  fazer muitas correções,   menda  corrigir;  
emendas ou modificações    modificar; 
        remendar  

 
63. miskinha-miskinha lamentar continuadamente  miskinha lamentar   

 
64. mopi-mopi  continuar a amachucar   mopi  amachucar   
 
65. mopi-mopi  ter muitas mossas   mopi  mossar  
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66. mpulma-mpulma  continuar a fazer inquéritos   mpulma   fazer  
ou a pedir informações por     inquérito 
todos os lados 

 
67. muitu-muitu  muitíssimo     muitu  muito  

 
68. mukur-mukur  em segredo;     mukur  ficar calado 

sem que se saiba 
  
69. muntu-muntu  aos montes;     muntu  monte 

em grande quantidade  
 
70. murdi-murdi  morder por todas as partes  murdi  morder 
   
71. n’uri-n’uri  continuar a juntar    n’uri  tomar 

os sobejos da       o resto;  
comida       juntar os 

            sobejos 
 
72. ndjarga-ndjarga  continuar a buscar    ndjarga  buscar 

refúgio, a abrigar-se     refúgio; 
ou esconder-se     abrigar-se;  

esconder-se 
 

73. ndjita-ndjita  continuar a consertar    ndjita  consertar 
provisoriamente ou a     provisória- 
 pôr a jeito;       mente; 
       pôr a jeito  

 
74. ndjudja-ndjudja  continuar a unir;    ndjudja  pór juntos; 

pôr juntos      unir  
 
75. nhafi-nhafidu  diz-se dos cabelos    nhafi  puxar os 

despenteados       cabelos  
 
76. nhinhi-nhinhi  rir sem graça; sorrir de    nhinhi  rir mostran- 

maneira contínua     do dentes  
  
77. nsomba-nsomba  agir de maneira jeitosa e   nsomba  fingir 

um bocado fingido para  
obter favores de alguém 

 
78. nsomba-nsombadu que age com jeitinho    nsomba  fingir  

e de maneira fingida; 
fingido  

 
79. padasa-padasa  continuar a despedaçar   padasa  despedaçar  
 
80. padjiga-padjiga  continuar a dispersar   padjiga  dispensar 
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81. paka-paka  diz-se do comportamento   paka  buscar uma 
de pessoas que, de noite,     companhia 
passam de um sítio para     para ter re- 
outro em busca de bebidas     lações sexu- 
e de companhia      ais 

 
82. palpa-palpa apalpar de forma contínua;   palpa  tocar com a 

continuar a examinar;      mão  
sondar profundamente 

  
83. panta-panta  continuar a provocar medo;   panta  assustar; 

assustar-se sempre      provocar 
      medo  
 

84. pasia-pasia  continuar a passear    pasia  passear  
 

85. pati-pati   oferecer muitas vezes    pati  dar; 
para outro      distribuir 

oferecer 
 

86. pati-pati   chafurdar; escorregar;    pati? 
deslizar  

 
87. peteli-peteli  estar sempre a abrir ou   peteli  abrir muito; 

arregalar os olhos;     abrir os olh- 
abrir olhos com mais força      os 

 
88. pidi-pidi   mendigar; esmolar    pidi  solicitar; 

suplicar; 
rogar 
 

89. pindra-pindradu  suspenso     pindra  suspender; 
colocar alto 

  
90. pinga-pinga  continuar a deixar cair de   pinga  gotejar  

si um líquido aos pingos;  
várias goteiras  

 
91. pinta-pinta  colorir de várias cores    pinta  aplicar 

cores; 
colorir 

 
92. pinta-pintadu  de várias corres;   pinta  aplicar 

policromo       cores; 
        colorir 

 
93. pintca-pintca  continuar a dar empurrões;  pintca  empurrar;   

esforçar-se de ir por diante     dar empu- 
ou para diante       rões 

 
94. piska-piska  pescar de forma contínua   piska  pescar 
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95. piska-piska  sirene; pisca-alerta   piska? 

  
96. puku-puku  gradualmente;     puku  pouco 

pouco a pouco;  
a pouco e pouco   

 
97. punta-punta  continuar a interrogar    punta  interrogar; 

ou a sondar       pedir infor- 
      mação  
 

98. rabata-rabata  continuar a tirar algo   rabata  tirar ou rou- 
sem esperar pela sua      bar com 
vez ou sem escrúpulo;      violência 
apanhar algo com  
atrapalhação ou azáfama  

 
99. rapidu-rapidu  rapidamente; muito rápido   rapidu  rápido  

 
100. raspa-raspa  roçar várias vezes   raspa  passar, 

roçando; 
friccionar;  
 

101. rasta-rasta  rastejar por todos os lados  rasta  rastejar 
 
102. rinka-rinka  continuar a desenraizar;   rinka  arrancar 

desenraizar todos juntos 
  

103. risku-risku  diz-se dos objetos que    risku  traço; risco 
apresentam um design 
listrado  

 
104. ronda-ronda  dar muitas voltas   ronda  rondar  

ao redor de  
 

105. sabi-sabi   muito fácil     sabi  fácil 
 
106. sabi-sabi    muito saboroso   sabi  saboroso  
 
107. sapa-sapa  cortar em pedaços;    sapa  partir; 

dividir em pedaços      quebrar 
  
108. sapa-sapadu  cortado aos pedaços   sapa  partir;  

quebrar  
 
109. sempri-sempri  normalmente     sempri  sempre 
 
110. serka-serka  continuar a perseguir para   serka  expulsa  

apanhar ou para afastar 
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111. serka-serka  tipo de jogo    serka  perseguir;  
expulsar  

 
112. singa-singa  continuar a baloiçar ou a   singa  cambalear; 

cambalear;       baloiçar 
 
113. sinkuenta-sinkuenta cinquenta cada; cinquenta  sinkuenta  cinquenta 

por porção     
 
114. somna-somna  barulho     somna  fazer 

barulho 
 
115. splika-splika  dar explicações    splika  dar expli- 

continuadamente     cação; tor- 
nar inteli- 
gível 
 

116. sugundi-sugundi  continuar a ocultar-se    sugundi  esconder; 
ocultar 

 
117. sugundi-sugundi  esconde-esconde; o jogo   sugundi  esconder;  

das escondidas      ocultar 
 
118. sugundi-sugundidu escondido    sugundi  esonder;   

ocultar 
 

119. taka-taka  engordar excessivamente   taka  engordar;  
engrossar 

 
120. tapa-tapa  tentar consertar ou    tapa  tapar; vedar 

cobrir os buracos 
  
121. tarbadja-tarbadja  trabalhar continuamente   tarbadja  trabalhar 
 
122. tcan-tcan   muito firme    tcan  firme 
 
123. tcapa-tcapa  apanhar ou segurar algo   tcapa  apanhar; 

de modo repetitivo     segurar 
  
124. tcapa-tcapa  consertar ou emendar    tcapa  consertar; 

vários itens      emendar 
 
125. tcapa-tcapa  tipo de vestimenta;    tcapa  consrtar; 

roupa resultante de     emendar 
emendar dos tecidos  

 
126. tcora-tcora  continuar a derramar    tcora  chorar 

lágrimas/a chorar  
 

127. toka-toka  chegar-se ou ajeitar-se   toka  chegar; 
repetidas vezes      ajeitar 
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128. toka-toka  transporte coletivo   toka  tocar; ajeitar 
  
129. tris-tris   três por três; três em três;  tris  três  

em grupo de três; três de  
cada vez  
 

130. uli-uli   continuar a queimar a   uli  chamuscar;   
palha debaixo das     passar pela 
árvores       chama 

 
131. uli-uli   continuar a passar pela   uli  chamuscar; 

chama       passar pela 
        chama 
 

132. vitisinku-vintisinku vinte e cinco cada;  vintisinku  vinte e cin- 
vinte e cinco por      co 
porção   
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APÊNDICE B – Formulariu di identificason di informanti [formulário de identificação do 
informante] 
 

Bu dadus 
Nomi completu: 

 
Anu:  anu 

 
Nasionalidadi:    

 
Kau ku padidu 

Tabanka  

Prasa 

 Homi   Ensinu fundamental 

Sexo  Escolaridadi Ensinu médiu 

 Mindjer   Ensinu universitáriu 

 

1) Kal lingua ku sibi papia purmeru? 

Guineensi (kriyol) ( )   fula ( )  mandinga (   )  balanta (   )  pepel    (   ) 

mankanhi   (   )   mandjaku   ( ) purtuguis (   )   beafada (   ) utru (  ) 

kal?_________________________ 

 

2) Kal utru lingua ku sibi papia (bu pudi marca mas di ki um son)? 

Guineensi (kriyol) (  )  fula (  )   mandinga (   )   balanta (   )   pepel   (   )  

mankanhi   (   )    mandjaku    (    )    purtuguis  (    )    beafada  (    )  utru  (    ) 

kal?   

 

3) Kal lingua ku mamé ku papé ta papia ku bo na casa? 

Guineensi (kriyol) (  )  fula (  )   mandinga (   )   balanta (   )   pepel   (   )  

mankanhi   (   )    mandjaku    (    )    purtuguis  (    )    beafada  (    )  utru  (    ) 

kal?   

 

4) Kal ku ta considera bu purmeru lingua? 

Guineensi (kriyol) (  )  fula (  )   mandinga (   )   balanta (   )   pepel   (   )  

mankanhi   (   )    mandjaku    (    )    purtuguis  (    )    beafada  (    )  utru  (    ) 

kal?   

 

5) Di akordu ku bu resposta ku bu da antis, ki lingua bu ta papial i bu ta 
N´tindil: 

a) Bokadu (  ) 

b) Bem (  ) 

c) Muitu bem (  ) 


	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOLOGIA E LÍNGUA PORTUGUESA
	Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.
	Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
	SUMÁRIO
	1 INTRODUÇÃO
	1.1 GUINÉ-BISSAU: HISTÓRIA E SOCIOLINGUÍSTICA
	1.2 HISTÓRIA
	1.2.1 Antes Da Chegada Dos Portugueses
	1.2.2 A Chegada Dos Portugueses

	2. MATERIAIS E MÉTODOS
	2.1 CORPUS DA PESQUISA
	2.1.1 Coleta de Dados
	2.1.2 Procedimentos De Coleta
	2.1.3 Procedimentos De Análise
	2.2 SÍNTESE DO CAPÍTULO
	3. REVISÃO DA LITERATURA SOBRE A REDUPLICAÇÃO

	REFERÊNCIAS
	APÊNDICE A – Palavras reduplicadas, bases a partir das quais foram geradas e seus respectivos significados

