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ABSTRA CT: Th e aim of this paper is to present some phonetic and phonological 
phenomena triggered  by the contact of African languages with Brazilian Portuguese 
and to bring the matter of the specificity of this languag e up to discussion on African 
linguistics studies. 
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0. Introdução 
 

A constituição e especificidade da língua portuguesa falada no Brasil (PB) 
poderiam en contrar orig em no cont ato lingüístico-social entre diversas etnias 
representadas por portugueses, indígen as, africanos  e i migrantes ou ser resultado da 
deriva interna à própri a estrutura da língua. 
 As posturas divergentes  que s e assu mem nos estudos lingüísticos, s egundo os 
quais a presença aloglota provocari a variações e mud anças ou representariam u m fato 
marginal aos fenômenos, revelam qu e as hipóteses dep endem d e investigações 
cautelosas  encaminhadas em div ersos trabalhos d e fonologia e lingüística afri cana. 
 Bonvini (seminário de afri canistas, USP 2001) mostra u ma ligação possível  
entre o fal ar brasileiro e os pri meiros contatos dos africanos co m e brasileiros . Assi m, o 
falante estrang eiro optaria por elementos não marcados entre a língua 1 (L1) e a língua 
2 (L2), por cujo processo, entretanto , não ch egari am a formar u ma língua crioula, co mo 
ocorreu co m a formação  de várias línguas  matern as. 

Se há marcas estruturais do PB visivelmente distintas daquelas existentes nas 
variedad es dessa língua no mundo, nada há que co mprove u ma influên cia de dezenas de 
línguas africanas (LA) que aqui estiveram. Naro (2000) ap resenta dados de traços 
estruturais do PB estig matizados j á existentes  em portugu ês europ eu n ão padrão , antes 
do contato mais pro fundo co m a África.  

Quanto ao léxico do PB, não restam dúvidas de que ele contém termos 
originários de LA, alguns deles, especial mente bantos, já total mente integrados à 
estrutura mo rfossintática e fonológica dessa língua, o que demonstra uma presença mais 
antiga de línguas bantas em constante ligação com os falantes brasileiros . Palavras 
como carimbo , ca chaça, mol eque , caçula, cachimbo fazem p arte do uso comu m s em 
que os fal antes as identifiquem como antigos estrangei ris mos. As LA vind as no século 
XIX, tais co mo o iorub á do Benim, dei xaram termos de baixa incidênci a nos processos 
derivacion ais e, por serem mais recentes, facil mente g anham dos falantes d e PB o 
estatuto de “ palavra africana” (cf. “ axé”, “adarru m”, etc) 

Este trabalho mostra a intenção futura de pesquisar as restri ções fon ético-
fonológicas que t eriam atu ado no processo gradual de adapt ação  e integração dessas 
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formas à estrutura do PB. E m princípio, descrev eremos algumas mudan ças fonéticas de 
algu mas  palav ras , qu e fin almente sofreram interferência do  sistema fonológico  da 
língua alvo. 

 
1.  Línguas afri canas no Brasil: antigüidade diacrônica e pesquisas  encaminh adas 
 
 Segundo as esti mativas recentes, o continente africano conta co m 
apro xidamente du as mil línguas (não inclusos os dialetos). Mais de quatrocentas são 
bantas e estão longe de uma classi ficação segura. Os trabalhos de Guthrie são 
conhecid as referên cias de u ma tentativa de classi fi cação histórica. 
 Os estudos de lingüística africana – a africanística – buscam explicações para a 
questão da p resen ça, participação e possíveis in fluên cias dess as línguas na estrutura do 
PB. 
 É ponto p ací fico entre lingüistas, antropólogos e historiadores que LA eram 
faladas no Brasil. Alguns dados históricos evidenciam a in formação.  Na Bahia do 
século XIX, o nú mero de escravos era superior ao de brasileiros (apud Castro, 1998) 
Aqueles se movi mentavam em quase todos os setores sociais em que se dava a 
comunicação mais ampla. Até mes mo no ambiente familiar escravocrata, os africanos 
negros marcavam su a presen ça. (cf. Rugendas). Assi m, é plausível a hipótese de 
variações lingüísticas deflagradas por contato e pelos usos enunci ativos do português 
pelos fal antes estrang eiros. 
 A gramática do qui mbundo de Pedro Dias do século XVII (Petter, 2002) é u ma 
forte evidên cia de que a presen ça dessa língua foi signifi cativa na relação entre 
dominadores e do min ados e torna robustos os argu mentos p ara a hipótese d e qu e a 
diversidade étnico -cultural de Pal mares se representav a pela utilização de línguas 
bantas. 
 Considerando-se t amb ém a rota do  tráfi co de escravos entre os séculos XVI e 
XIX, not a-se a intensa entrad a desses povos . Co m efeito, su a história e contribuição 
lingüístico-cultural banta se assenta como a mais antiga no Brasil em relação à entrada 
de grupos lingüísticos da África Ocidental, que aport aram no Brasil em meados dos 
século XVIII e XIX, quando a mineração d emandav a o que se pod e chamar “ trabalho 
especializado” de cem mil escravos do Beni m e d e Gana. Assi m, o léxico do P B conta 
com palavras das línguas eve,  fom e iorubá (cf. a carajé, axé, ebó , vatapá), 
historicamente lo calizad as no terceiro  ciclo do tráfico . 
 O nú mero de línguas b antas (faladas em áreas hoj e correspond entes às regiões 
do Congo, República do Congo, Angola e Moçambiqu e) transplantadas para o Brasil é 
pequeno, comparando-o co m o d e línguas do grupo O este-Africano, mas, sendo o mais 
antigo, integraram-se p ro fundamente ao PB. Assim, palavras advindas do  sub-grupo 
Banto são mais numerosas que as do sub-grupo kwa e Benuê-Congo , apresentando 
grande p rodutividade nos  processos deriv acionais e flexionais (cf. molequinho, 
carimbada, cochilos etc. vs . as  duas úni cas formas d erivad as eboz eiro e iorubano). Se 
for correto, diremos que a gramática do PB rej eitaria formas co mo *acar ejezada, *a xés,  
*pejizinho, em fase de integração  distinto daquele ocorrido com formas  das línguas 
bantas. Pesquisas d e campos em co munidades reman escentes  de quilo mbos detectam a 
presença de vestígios de línguas bantas como o quicongo, qui mbundo e u mbundo (cf. 
Petter, 2000). 
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2. Do cu mentos sobre a presença de LA no  Brasil 
 
 Com docu mentação lingüística escassa, as LA que vieram p ara o Brasil durante 
três séculos, cobrindo uma extens ão de trezentas línguas na África, ficaram reduzidas 
apenas a u m repertório lexi cal integrados pela conviv ência com o PB em sen zalas , casas 
grandes , quilo mbos e esp aços comerciais. Assi m, elas eram utilizadas em ambientes 
favoráveis à variedad e oral da colônia, onde as descrições se li mitav am à elabo ração de 
vocabulários . 
 Dentre os do cumentos de valor met alingüístico, destacam-s e a g ramática do 
qui mbundo, de Pedro Dias (1697 ), a transcrição de diálogos, frases e campos 
semânticos de um falar vei cular, a chamada língua g eral de Mina, de Antônio Pei xoto 
(escrita entre 1731 e 1741), o quadro sinóptico escrito por Nina Rodrigues de cento e 
vinte e duas  palav ras d e cinco  línguas faladas correntemente na Bahia (1890 ) e o atlas 
de Adrien Balbi, d e 1826, ond e se listam vinte e seis p alavras recolhidas por Rugendas 
junto a escravos falant es de três línguas bantas. Observ açõ es i mpressionistas de Serafi m 
da Silva Neto (1950), Ren ato Mendonça e Jacques Rai mundo (1933) revel am 
precipitação ao descrev er fatos co mo in fluên cias (cf. dalé, po r ‘darei’  e tá bom, por 
‘está bo m’). 
 Quanto às obras lexicog ráfi cas de grande alcance popular, como os dicionários 
Aurélio 2000 e Houaiss 2001, obs erva-se u m descompasso co m as pesquisas sobre LA 
no Brasil, reproduzindo equívo cos metodológicos e con ceituais de obras etimológicas 
anteriores, co mo o de Nas centes (1932) e o  de Cunha (1982). É freqüente o registro de  
informaçõ es etimológicas duvidosas , a polarização da presença african a no Brasil em 
“quimbundo”e “ iorubá” e a falta d e referên cia aos domínios de uso do t ermos. E m 
vocabulários especializados , co mo  o  Dictionary of African  borrowings in Brazilian 
Portuguese, observ a-se a multiplicação do nú mero de verbet es, assinalando a polissemia 
de termos ao mes mo tempo em que exclui palav ras africanas reconhecidas p elos textos 
consultados (cf. abada, afonjá) e acrescenta tupinismos  co mo b eiju e tipóia. 
 
3. Corpus de amostragem 
 
 Nessa co municação, o corpus apres entado é composto de palav ras 
reconhecidamente de LA . Os  termos à esquerd a ap arecem em su a fo rma o riginal 
con forme as obras lexicográficas . Os  diacríticos sobre as vog ais rep resent am tons 
pontuais fonológicos das línguas: grave (  ∃) para tom bai xo, agudo ( ≅) para to m alto e 
(^) para modulado alto e baixo À direita, registram-se as formas já adaptadas à 
ortografia portuguesa.  
 

(1)  αρυανδα   >  λυανδα 
(2)  αδαηυ)  >  αδαρρυµ 
(3)  βàτáκπâ  >  ϖαταπá 
(4)  àκλà (+ ϕé)  > αχαραϕé 
(5)  νζυµβι  > ζυµ βι /ζοµβι 
(6)  ζùµβι  >  ζυµβι 
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(7)  ε≅β∃  > εβó 
(8)  εβô  > εβô 
(9)  καφυοτ ε  >  χαφιοτο 
(10)   µβαλανγανγα  > βαλαγανδã 
(11)   κπε≅δΖι≅   >  πεϕι 
(12)   κανδοµβελε >  χανδοµβλé 

 
O processo d e integração deu-s e gradual mente, facilitado pelas formas 

equivalentes das LA à estrutura fonológica do PB. No nível seg mental, as vogais se 
adaptaram sem problemas , cons ervando até mes mo os ti mbres (ab erto e fech ado) co mo 
aparecem em (7) e (8). 

Os supra-seg mentos foram reinterpretados e assi milados pelo acento português:  
o to m alto passou  a ser utilizado co mo acento  tônico. 

As consoantes oclusivas labiovelares /κπ/ e /γβ/ desvelarizam-s e, tornando -se 
bilabiais oclusivas em PB, assi m co mo a afri cada /δΖ/ si mpli fica-se em palato-alveolar 
/Ζ/ (cf. 11 ). 

Sabe-se que em quicongo o fon ema  /ρ/ pod e se realizar co mo /λ/.No  
qui mbundo, /ρ/ só ocorre diante de vogais altas anteriores (u ma seqüência co mo /ρ υ/ 
seria ag ramatical). E m chócu e (falado ao nordest e de Angol a), existem as duas 
realizaçõ es, o  que poderia indicar em PB uma extens ão desse uso, conforme (1). 

E m (2), veri fi cou-se que a representação gráfica “ h” na verdade era de u m so m 
que Bonvini interpret a co mo a fri cativa velar sonora /⊗/, trans formada em PB em 
fricativa glotal surda /η/, port anto teri a oco rrido um processo  de ensurdecimento da 
consoante intervocálica. 

(3) mostra u ma tendência a reconstituir um princípio não marcado do padrão 
silábico CV, recorrente nas línguas do phylum Níger-Congo e em português. (5) e (10) 
mostram a mes ma força gen érica ao imp edir os ataqu es co mplexos agramaticais em PB 
(* mba, *nzu m ). 

Se “ cafioto” (9 ) teria surgido por an alogia co m as vari antes brasileiras “ fio” e 
“ filho”, ainda se demandam maiores estudos e an álises para uma afirmação categórica. 

 
4. Considerações  finais 
 
 As trans formações fon ético-fonológicas de termos de LA no Brasil realizaram-
se geral mente co m bas e no sistema do português brasileiro durant e a fase de 
aprendizado por parte do falante estrangeiro . Co mo o encontro entre os sistemas parece 
ter se dado facil ment e pela semelhança d e alguns traços das línguas, os antigos 
estrangeirismos foram se adapt ando à língua do do minador sem grandes probl emas. 
 Assi m, nota-s e a inclinação ao uso de sílabas abert as, à extens ão do padrão CV 
e a alternância entre  /λ/ e /ρ/ existentes em PB s eriam facilitadores para a manuten ção 
de fo rmas de LA. Não dei xa de ser notáv el também a pres ença dess es fenômenos na fala 
popular do PB atual e na repres entação estereoripada da fala do africano na i mprens a do 
século XIX : “ esperá”, “calô ”, “ metá”. O padrão CV, a altern ância /λ/ e /ρ/ o ieísmo e a 
realização da fricativa pal ato-alveol ar sonora no lugar da fricativa alveolar sonora 
também eram índice dessa fala segundo a percep ção da i mp rensa da época:  “ afiricano ”, 
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“ ministoro”, “ reculutamento”, “ Zuão”, “ Zuaquim” (por “ João” e  “ Joaquim”), “ trabaiá”, 
“ êre” (por  “ ele”) (apud  Petter, 2000 ) 
 Esses dados ainda dev em s er avaliados juntament e co m os resultado de outras 
análises, o que estabeleceria u m conheci mento mais fi rme de LA no Brasil e da própria 
constituição da gramática fonológica do PB.  Nu ma etapa posterior dos estudos, após 
u m refinamento de colet a, análise, descrição, e explicação no quadro de uma teoria 
fonológica poderia au xiliar os estudos africanistas na elucid ação dos fenômenos durante 
o contato entre LA  e PB. 
 
RESUMO: o objetivo desse artigo é apresentar alguns fenômenos fon ético-fonológicos 
causados pelo contato de línguas african as co m o português brasileiro e trazer à 
discussão a esp eci ficid ade d esta língua nos estudos de lingüística africana. 
 
PALAVRAS-CHA VE: línguas africanas; contato lingüístico; fonologia; português 
brasileiro 
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