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3.1.1 Consoantes

O quadro de consoantes do crioulo traditional (CT) e basicamente o de
MBODJ (1979: 46), que reproduzo em (3)V Na simbologia fonetica adotada
por esse autor, <c> = [t§] e <j> = [dz].
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Quadros semelhantes encontram-se tambem em WILSON (1962: 9), ROUGE
(1988: 12) e em doneux/ ROUGE (1988: 6).

Mais abaixo discutirei as realizacoes foneticas de cada um daqueles que
apresentam variacoes contextuais. Agora eu gostaria de comparar o conso-

nantismo do crioulo (3) com o do portugues (1). Como se nota a primeira

vista, houve uma simplificacao consideravel. Assim, as apicoalveolares /s, z/,

que tendiam a desaparecer no proprio portugues do sul de Portugal embora
subsistam ate hoje no norte desse pais, nao passaram para o crioulo (cf.

TEYSSIER 1987: 49-52 e barros 1957). Desse modo, restam apenas os fone-

mas /s, z, s, z/, entre os fricativos.

Observando os quadros (1) e (3), nota-se que os fonemas /X, f, v, z, s, z/

nao passaram para o crioulo que, por seu turno, apresenta os fonemas /c, j,

n/ que inexistem em portugues. No caso dos primeiros, tivemos as seguintes

mudancas foneticas:

(4)

(a) A/
Z^/i/ (/fiJu/ < fifoo. /paja/ < palha)

(b) /s/ —> /c/ (/cabi/ < chave, /macu/ < macho, /cuba/ <
chuva)

(c) /v/— > /b/ (/baka/ < vaca, /koba/ < cova, /bida/ < virar)

(d) /z/—> /s/ (/sagaia/ < azagaia, /kasa/ < casa)

(e) /?/

JP /r/ (/raca/ < rachar, /kara/ < cara, /karu/ < carro)

Como se ve, as vibrantes alveolares simples /r/ e multipla /r/ convergiram

para um som que vibra mais que a primeira e menos que a segunda. /X/ e

/z/ tambem convergiram para /j/. Quanto a presen?a de /c, j, n/ no crioulo,

podemos afirmar que resultam da influencia das linguas de substrato africa-

nas. E bem verdade que no galego-portugues, ou seja, no portugues dos secu-

los XIII e XIV, havia os fonemas /c, j/ (cf. TEYSSIER 1987: 24-29). Assim
sendo, um "substratofobo" (por oposicao a "substratofilo") seria levado a

considera-los como oriundos dessa variedade de portugues. Acontece que a

epoca do initio das navegacoes eles ja estavam em vias de extincao, subsis-
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tindo apenas no norte do pais. No sul, eles nunca chegaram a penetrar. £ e

ai que a lingua se consolidava. Ademais, grande parte das linguas de subs-

trato os possui. Por que, entao, forcar uma origem em uma lingua onde sua

presenca era tao debil e nega-la para linguas em que eles tern grande pu-
janga? So para negar influencia do substrato? Essas formas tern uma presen-

ca tao vigorosa no crioulo que ate forcaram a transformacao de outros

fonemas Portugueses, que convergiram para eles. Assim, /§/ virou /c/ e /z/

virou /}/, Um fato curioso e que eles ainda subsistem como alofones em
algumas variedades do portugues brasileiro e como fonemas independentes

em outras. Quanto a /rj/ se deve ao substrato afiricano, sem a menor sombra
de duvida.

A maioria dos fonemas nao apresenta nada de especial quanto a reali-

zacao fonetica, como se pode ver em (5).

(5) /p/: pape (pai), padi (parir), paja (folha, erva, palha)

/t/: tiu (tio), patu (pato), pastru (passaro), tapa (tapar)

/k/: kau (lugar), baka (vaca), kaba (acabar), kriston (cristao)

/b/: beju (velho), koba (cova, buraco), brabu (feroz, bravo)

/d/: dedu (dedo), da (dar), bokadu (pouco, bocado), dibi (dever)

/g/: gumita (vomitar), yangasa (alcancar), gosi (agora)

/c/: ciu (muito), kacu (passaro, ave), macu (macho)

/j/: janta (almoco), jfla (vendedor ambulante), juntu (junto)

/m/: mame (mae), coma (chamar-se), misa (mijar), ami (eu)

/n/: nada (nada), banana (banana), danu (danos), nuju (nojo)

/rj/: rjoroto (foice), lurja (lua), manga (manga), rj (1* p. sing.)

/n/: na (senhora, dona), mana (manha), nini (rir), pana (apanhar)

/f/: fica (fechar), bafa (abafar), balafon (marimba), fika (ficar)

/s/: sibi (saber), mesa (mesa), misa (mijar), sagaia (azagaia)

/r/: risu (rijo), tesu (firme, teso), rasa rezar, raca)

/l/: lanta (erguer), jila (vend, ambulante), kala (calar-se)

Os unicos fonemas que merecem uma atencao especial sao os nasais /m, n,

n, rj/. Eles foram objeto de interpretacdes as mais equivocadas por parte dos

primeiros estudiosos do crioulo. Tais equivocos se devem ao fato de, antes de

uma obstruinte, o som nasal se assimilar a ela quanto ao ponto de articu-

lafao. Dai o surgimento de toda uma serie de "consoantes pre-nasalizadas",

em varios autores.

Em GIUSTI (1981: 12-13) temos, ao lado da serie "occlusives non nasales"

/p, b, t, d, k, g/, as "occlusives pre-nasales" /mp, mb, nt, nd, rjk, rjg/. Em
outros termos, para ele as pre-nasalizadas sao fonemas independentes das

simples. Devo lembrar que esse livro nao trata da gramatica do crioulo, mas
e uma coletanea de contos tradicionais guineenses. No entanto, ele fornece

um "Apercu phonologique" de quatro paginas, na introducao.

A mesma interpretacao para os sons pre-nasalizados parece sugerir J.L.

Rouge pois no seu quadro do "systeme consonantique" temos as "prena-

salisees" /mb, nd, nj, mp, nf, nt, ns, nc, rjk/. Acrescenta o autor que "le kriol

utilise aussi les deux semi-voyelles /w/ et /y/° (ROUGE 1988: 12). Dado o

carater sintetico de sua exposigao, nao fica claro que interpretacao ele da as
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pre-nasalizadas. De qualquer modo, elas estao em pe de igualdade com a

classe das "occlusive", "continue" e "vibrante", sob o titulo de "prenasalisees"

(p. 12). Em DONEUX/ ROUGE (1988: 5-6) as pre-nasalizadas nao aparecem
no "tableau" das "consonnes", mas separadamente sob o titulo de "sequences

a nasale".

O lingiiista senegales Cherif Mbodj parece nao considerar as seqiiencias

de sons pre-nasalizados como fonemas independentes, como mostra seu

quadro de fonemas reproduzido em (3). No entanto, seu "tableau des se-

quences" nos deixa em duvida, pois apresenta complexos do tipo /mp/,
/mb/, /nt/ e /nd/ (MBODJ 1979: 50). Para WILSON (1962: 9, 13-14), trata-se

de "combinations" de dois fonemas, como em /rjk/ e /rjg/. Scantamburlo e

inteiramente omisso quanto a pre-nasalidade, embora deixe transparecer que
nao se trata de fonemas independentes (scantamburlo 1981: 19-35).

Parece que a questao da nasalidade no crioulo deve ser tratada de modo
global, incluindo as vogais. E o que fiz em COUTO (1988), cuja interpreta$ao

passo a expor.

Como o quadro (3) ja mostra, /m, n, n, rj/ sao fonemas normais da lingua

quando nao estao afetados por fatores contextuais de carater assimilatorio.

Os exemplos de (6) confirmam-no.

(6) mame (mae), nada (nada), banana (banana), nu (senhor), gana
(ganhar), rjoroto (foice), lurja {lua)

No entanto, quando a consoante nasal se encontra em posicao posvocalica

e/ou seguida de outra consoante, ela se assimila a uma delas ou a ambas.
Como se pode ver em (7), a consoante nasal se assimila sempre a consoante
seguinte quanto ao ponto de articulacjio.

(7) mpidi (impedir), kumpra (comprar), mbarka (embarcar), kamba (atra-

vessar rio), ntoraa (entornar), rjkontra (encontrar), nsuga (enxugar),

kansa (cansar), ndianta (avancar), banda (banda, margem), korjki

(bater a porta), ngana (enganar), marjgu (manga), mfia (enfiar),

kamfaiioti (gafanhoto), njason (inje^ao), maiijoka (mandioca), ncada
(enxada), sancu (macaco)

Isso se da mesmo quando a nasal nao pertence a mesma palavra que a oral

seguinte, como se ve em (8).

(8) n riba (eu voltei)

n rjgana (eu enganei)

n lanta (eu me levantei)

n nega (eu neguei)

n na bai (eu vou)

m bai (eu fui)

m misti (eu quero)

Se nao houver uma consoante depois de si, a consoante nasal posvocalica se

assimila a vogal. Em (9) temos alguns exemplos.
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(9) i dan (ele me deu)

con (chao, terra), jorj (Joao)

uij (urn), obulurj (corrente de agua)

ceben (oleo de palma), i tenen (ele me tern)

bin (vir), patin (de-me)

Diante do exposto acima, podemos formular, embora de maneira informal, a

seguinte regra de assimilacao da consoante nasal:

(10) A consoante nasal pos-vocalica ou de initio de enunciado se assimila

a consoante seguinte quanto ao ponto de articulacao.

Em tracos distintivos teriamos a regra reproduzida em (11).

(ii)

c
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um [m], ou com os labios abertos. Nesse caso ela e a legitima [rj]. A africada

/)/ tambem tern uma pronuncia toda especial. Na realidade, na maioria das
realizacoes ela e mais um [y] quase africado do que uma africada pura como
[dz]. No entanto, devido a tradicao de considera-la como sendo esse som,
emprego o simbolo ja quase oficializado na Guine-Bissau, isto e, <j>. O /l/,

por fim, e sempre alveolar, em qualquer posicao que ocorra.

A situacao descrita ate aqui e a do crioulo tradicional (CT). Na comunida-
de de fala guineense moderna, porem, a variedade de crioulo que se usa mais
frequentemente e o crioulo aportuguesado (CA), como vimos em 2.3. Nessa
variedade de crioulo entrain, adicionalmente, no quadro das consoantes
reproduzido em (3) supra os seguintes fonemas: /s, z, v, z, X/. Isso se deve a
influencia da lingua de superstrato, o portugues lusitano. Em (13) veem-se
alguns exemplos de palavras cuja pronuncia pode alternar segundo o nivel

social dos falantes e/ou a formalidade/ informalidade da situacao.

(13) bibi/vivi (viver)

cikotia/sikotia (chicotear)

jenu/zenu (genio)

siti/ziti (aceite)

bilgeti/biXeti (bilhete)

miju (milho)

Dos cinco fonemas, o mais raro e mais estranho a fonetica do crioulo e, sem
sombra de duvida, /X/, sendo dificil encontrar formas [j/X] (cf. SCANTAM-
burlo 1981: 19-30 e ARTHUR ms: 1).

Se a situacao e informal, se o falante e inculto, campones ou velho, em
geral se tem o crioulo tradicional, ou seja, os cinco fonemas supra sao evita-

dos. O que ocorre e a situacao descrita em (4). Se se trata de falante urbano,
culto, jovem e/ou de situacao formal, via de regra os cinco ocorrem, mas
nao necessariamente. Scantamburlo inclui ate mesmo /h/ entre as consoan-
tes do crioulo, embora os unicos dois exemplos que cita — luha (lua) e luhada
(luar) — e a descricao que ele da nos faca suspeitar que ele estivesse pensan-
do em [rj] (SCANTAMBURLO 1981: 19, 22).

Expurgando o espurio /h/, o quadro das consoantes de CA e o apre-
sentado por SCANTAMBURLO (1981: 19-35) e por ARTHUR (ms: 1), com a
ressalva de que esta ultima nao inclui /X/ que, como eu disse acima e o
mais estranho a fonetica crioula. Assim sendo, por oposicao ao do crioulo

tradicional (3), o quadro de fonemas do crioulo aportuguesado e o que se ve
em (14).

(14) p
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O fonema /X/ so ocorre no extreme do continuo mais proximo do portugues,

ou seja, ja na transicao do crioulo aportuguesado para o portugues acriouia-

do. E isso se explica pelo processo descrito em 2.1 e 2.3, isto e, a descriouli-

zacao que cada vez com mais intensidade caminha na dire^ao de (3) para

(14) em termos fonologicos. Gomo em todo continuo e em todo processo de
transicao, ha muitas hesitacoes e muita variacao livre, de que (13) serve de
exemplo. Como Portugal e uma referenda para a Guine-Bissau em todos os

sentidos, praticamente todo e qualquer processo fonetico-fonologico lusitano

pode ser usado na transicao de CA para PA.

3.1.2 Vogais

Se no caso do consonantismo crioulo ha muita fluidez e dubiedade de inter-

pretacao entre os diversos autores, o mesmo nao se da com o vocalismo,

pelo menos nao com a mesma intensidade. Em (15) vemos que o sistema

vocalico crioulo e relativamente simples (cf. MBODJ 1979: 48, ARTHUR ms:

1, ROUGE 1988: 12, DONEUX/ ROUGE 1988: 6).

(15) i u

e o

a

Em (16) temos alguns exemplos de ocorrencias em palavras crioulas.

(16) kabas (cabaca)

kebur (colheita)

liti (leite)

koba (cova, buraco)

marjgu (manga)

bindi (verder)

cepen (chapeu)

No que tange a nasalidade, tivemos, relativamente ao portugues seiscentista,

uma regra de desnasalizacao vocalica, livre de contexto, formulada em (17)

abaixo.

(17) V > V + rj

Para entende-la temos que levar em consideragao a interpretacao dada
acima as consoantes nasais segundo a qual a consoante nasal pos-vocalica e,

fonologicamente, /rj/.

Como notou muito acertadamente Cherif Mbodj, do ponto de vista da
realizacao fonetica as vogais podem ocorrer nasalizadas contextualmente ~
como se ve em (18) - e ate claramente nasais - como se ve em (18a) - mas,
nesse caso em variacao livre com a sequencia V+n.

(18) kinti (quente) (18a) sffi/si (sim)

untu (graxa) tin/u (urn)

aonti (ontem) ten/te (ter)

ceben (oleo de palma) porj/po (pao)

sancu (macaco) irarj/ira (fetiche)
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