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RESUMO 
 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo investigar a influência africana no 
português brasileiro presente no Estado de Pernambuco, para tal, utilizou-se 
como corpus a obra do poeta pernambucano Ascenso Ferreira, partindo da 
premissa de que muitos textos desse autor modernista são marcados pela 
oralidade pernambucana, na qual ecoa a voz do negro nordestino dessa 
região. Essa pesquisa analisa se a africanidade linguística na obra do poeta se 
faz presente também no cotidiano linguístico do povo pernambucano. Para 
tanto, foram selecionados um total de 29 poemas, dos três livros de Ascenso: 
Catimbó – doze textos; Cana Caiana – doze e Xenhenhém – cinco. Foram 
encontrados sessenta vocábulos de origem africana e também alguns 
fenômenos linguísticos da oralidade e do português popular que são atribuídos 
à influência africana, como o apagamento do /r/ no final das palavras e a falta 
de concordância nominal, no português não padrão (BONVINI, 2008; CASTRO, 
2005). A fim de atingir os objetivos propostos, fez-se um panorama dos estudos 
sobre a influência africana no português do Brasil e o tráfico de escravizados 
transatlântico. Essa pesquisa esteve calcada nos postulados de Bonvini (2008), 
Rodrigues (2008-1933), Castro (2005 e 2002), Henckel (2005) e Mendonça 
(1973 – 1933).  
 
Palavras-chave: Português do Brasil, Línguas Africanas, Ascenso Ferreira, 
Pernambuco.  
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ABSTRACT 
 
The present paper has the aim to investigate the African influence in the 
Brazilian Portuguese language in the State of Pernambuco. Therefore, we have 
used as our corpus, the works of the Pernambucano poet Ascenso Ferreira, 
starting from the proposition that many texts from this modernist author are 
marked by the Pernambucana orality, in which echoes the voice of the black 
Northeast man from this region. This research analyzes whether the linguistic 
africanity in the poet‟s work is also present in the linguistic daily life of the 
Pernambucano people. Thus, we have selected a total of 29 poems, from the 
three Ascenso‟s books: Catimbó -  twelve texts; Cana Caiana – twelve, and 
Xenhenhém – five. It was found sixty words of African origin and also some 
linguistic phenomena of orality and the popular Portuguese, which are attributed 
to the African influence, such as the suppression of /r/ at the end of words and 
the lack of nominal agreement, in the non-standard Portuguese (BONVINI, 
2008; CASTRO, 2005). In order to reach the proposed objectives, we have 
made an overview of the African influence in the Brazilian Portuguese and the 
transatlantic enslaved traffic. This research has been based in the light of 
Bonvini (2008), Rodrigues (2008-1932), Castro (2005 e 2002), Henckel (2005) 
and Mendonça (1973-1933) principles.  
 
Key-words: Brazilian Portuguese, African Languages, Ascenso Ferreira, 
Pernambuco.  
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1
  As abreviaturas aqui presentes foram retiradas da obra Falares Africanos na Bahia, de Yeda 
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fez-se uma adaptação para FR (falares recifenses). 
2
 Português do Brasil, em Castro, é representado por BR, aqui, foi substituído por PB.  

3
 O PE, para português europeu, que é encontrado nessa pesquisa não é utilizado pela 

pesquisadora baiana. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esse trabalho estuda a provável influência africana no Português do 

Brasil presente na linguagem dos pernambucanos, a partir de um conjunto de 

vinte e nove poemas de Ascenso Ferreira, selecionados dos três livros do 

autor: Cana Caiana, Catimbó e Xenhenhém. Os textos desse poeta retratam 

o cotidiano do homem simples do interior e da capital, são poemas repletos de 

marcas da oralidade pernambucana. Essas marcas aparecem nos estudos de 

Castro (2005) e Mendonça (1933) como legados dos contatos entre as línguas 

africanas e o português do Brasil, heranças observadas tanto no léxico quanto 

na fonologia e nas construções morfossintáticas recorrentes no português não 

padrão do Estado pernambucano. Essa dissertação considera o contexto 

histórico e sociolinguístico da entrada das línguas africana no Brasil e no 

Estado de Pernambuco e desenvolve uma análise lexicológica, etimológica e 

semântica dos africanismos encontrados, observando também a influência 

africana presente na fonologia e morfossintaxe do português brasileiro.  

Busca-se, com isso, diminuir a carência das pesquisas sobre a influência 

africana no Português do Brasil; deficiência acadêmica que persiste desde o 

século XIX. Nina Rodrigues, há mais de cem anos, testemunhou e transcreveu 

as lamentações de pesquisadores no tocante ao descaso com esses estudos: 

“é uma vergonha para a ciência do Brasil que nada tenhamos consagrado de 

nossos trabalhos ao estudo das línguas e religiões africanas” (Silvio Romero 

apud RODRIGUES, 1934-2008, p. 29). Hoje, século XXI, estudiosos da 

linguagem continuam criticando o mesmo descaso, “em geral, a repercussão, 

no meio científico, das poucas contribuições linguísticas no âmbito dos estudos 

afro-brasileiro corresponde a menos do que seu valor real” (CASTRO, 2005, p. 

16). 

Lima (2005, p. 26) afirma que esse desprezo é fruto de uma “ideologia 

de branqueamento e a mestiçagem cultural que visavam desafricanizar a 

sociedade.” O autor acrescenta que esse quadro se agrava quando olhamos 

para Pernambuco e lamenta, pois, nesse Estado, temos apenas uma “pequena 

quantidade de obras relacionadas ao assunto, bem como a tímida e incipiente 

discussão que por hora se inicia nas universidades locais.”  
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Em Pernambuco, duas pesquisas linguísticas merecem destaques: por 

valor histórico, o Vocabulário Nagô, apresentado por Rodolfo Garcia, em 1934, 

no I Congresso Afro-Brasileiro, sediado no Recife; e, por valor científico, o livro 

Tráfego de Palavras: africanismos de origem banto na obra de José Lins do 

Rego, publicado em 2005, no qual Rosa Cunha-Henckel apresenta uma 

pesquisa aprofundada sobre o quadro histórico-social e sociolinguístico dos 

africanos no Brasil e analisa 32 bantuísmos na obra do romancista 

pernambucano.  

Tendo em vista a sanção da lei 10.639/03, que tornou obrigatório o 

estudo da história e cultura afro-brasileira no Ensino Fundamental e Médio, de 

todas as escolas do Brasil, acredita-se que esta pesquisa auxiliará os 

professores de português no exercício dessa lei, pois, sendo a Língua um dos 

símbolos de identidade e nacionalidade do indivíduo, faz-se necessário que os 

estudantes conheçam a importância dos africanos para a formação do 

português brasileiro, e, a partir daí, inicie-se a construção de uma identidade 

afro-brasileira baseada no respeito e admiração das origens africanas. Ribeiro 

(1999, p. 43) denuncia que “a escola reforça o racismo existente no cotidiano 

social quando associa o negro ao passado e preserva sua imagem como 

„escravo‟, quando exclui o saber cultural africano e afro-brasileiro”. A política de 

branqueamento do Brasil sempre atribuiu um valor negativo a toda herança 

vinda da África, de tal modo que admitir-se negro é uma tarefa difícil para a 

maioria dos brasileiros. Sendo assim, acredita-se que essa pesquisa resgata 

discussões importantes que precisam chegar às salas de aulas do Brasil, 

contemplando uma concepção, até então, desconhecida nas escolas do Brasil 

acerca dos estudos sobre as contribuições africanas no país. 

O referencial teórico esteve pautado nos estudos de: Alkmim, Petter e 

Bonvini (2008), que trazem reflexões sobre a relação das línguas africanas e o 

português brasileiro, do século XVII aos dias atuais; em Castro (2002, 2005), 

que pesquisou a presença de palavras de origem africana no vocabulário 

baiano, traçando o percurso sociolinguístico das línguas africanas em terras 

brasileiras e retomando os estudos sobre a influência em termos linguísticos e 

culturais que, segundo Bonvini (2005, p. 16-22), durante alguns anos, 

estiveram apagados em decorrência da hipótese de crioulização do português 

brasileiro. Esse trabalho também fez uso das investigações de Henckel (2005) 
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que apresenta os africanismos de origem banto na obra de José Lins do Rego 

e uma rica bibliografia sobre o tema. Lopes (2005) escreveu o primeiro 

dicionário banto do Brasil, com mais de duas mil palavras africanas utilizadas 

no português brasileiro, material importante para o desenvolvimento da análise 

desse trabalho. Mendonça (1973-1933), Raimundo (1933) e Rodrigues (1932) 

que, nascidos na segunda metade do século XIX, tiveram contato diretamente 

com escravizados e ex-escravizados, e descrevem não apenas o contexto 

histórico da escravidão, mas também vários aspectos das principais línguas 

africanas, levantando hipóteses sobre influência em diferentes áreas do 

português do Brasil: fonética, fonológica, sintática, morfológica e lexical.    

O primeiro capítulo dessa pesquisa apresenta um panorama sobre os 

principais trabalhos desenvolvidos acerca da influência africana no português 

do Brasil, iniciados com a publicação de Arte da Língua de Angola, escrita pelo 

jesuíta Pedro Dias, em 1696, até os estudos atuais, com Yeda Pessoa de 

Castro e Emílio Bonvini. No segundo capítulo, desenvolve-se um quadro da 

escravidão, analisando o processo de chegada dos escravizados em terras 

brasileiras (especialmente no Estado pernambucano), identificando os 

principais povos da África que influenciaram o português do Brasil nas diversas 

regiões. O capítulo três encarrega-se de descrever as línguas africanas que 

deixaram mais heranças no Brasil e em Pernambuco e, com base no 

referencial teórico citado, detectar as marcas de africanidade em vários 

aspectos do PB. Ao capítulo quatro, competem as reflexões sobre a lei 

10.639/03, que torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 

nas escolas, e sobre a importância dessa pesquisa para o professor de língua 

portuguesa, na efetivação da lei vigente. O quinto capítulo incumbe-se de 

apresentar o autor, Ascenso Ferreira e o corpus que será analisado. No sexto e 

último capítulo, procede-se a análise dos vocábulos bantos e iorubás nos 

textos do poeta, observando o uso atual dessas palavras na cidade do Recife, 

e também a influência africana na fonologia, semântica, lexicologia e 

morfossintaxe do português utilizado pelo escritor. 
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1 PANORAMA DOS ESTUDOS DA INFLUÊNCIA AFRICANA NO 

PORTUGUÊS DO BRASIL 

 

O descaso com as pesquisas sobre a influência africana no português 

do Brasil preocupa os estudiosos há quase cem anos. Rodrigues, no livro Os 

Africanos no Brasil (1933), lamenta que os estudos desenvolvidos em nosso 

país sobre as línguas africanas, mesmo depois do fim do tráfico, não 

produziram “grandemente a solução das importantes questões filológicas que 

essas línguas suscitam” (RODRIGUES, 2008, p. 115). O antropólogo também 

transcreve um depoimento de Sílvio Romero, lamentando a falta de estudos 

sobre as línguas africanas faladas no Brasil no século XIX: “Nós vamos 

levianamente deixando morrer os nossos negros da Costa como inúteis e 

iremos deixar a outros os estudos de tantos dialetos africanos que se falam em 

nossa senzala”4. Em pleno século XXI, infelizmente, esses “outros”, referidos 

por Romero, ainda se resumem a poucos pesquisadores, entre esses, Fiorin, 

Petter e Castro, que continuam criticando o mesmo descaso: “Pouquíssimos 

pesquisadores dedicam-se, ainda hoje, a esse ramo do conhecimento” 

(FIORIN; PETTER, 2008, p. 08). Castro afirma que: 

 

A resistência, ainda em curso, para tratar desse assunto, decorre, a 
priori, da tendência generalizada de considerarmos qualquer que 
seja o conhecimento relativo à África mais como objeto de pesquisa 
do que como uma possível contribuição à pesquisa, e que desperta o 
interesse exclusivo dos africanistas e dos especialistas em estudos 
afro-brasileiros (2005, p. 15). 

 

Entre os poucos estudiosos que esboçaram trabalhos para o 

preenchimento dessa lacuna, pode-se citar o primeiro documento sobre o 

assunto, escrito em terras brasileiras e publicado em Lisboa (1696), que foi 

intitulado de Arte da Língua de Angola, produzido pelo sacerdote jesuíta, Pedro 

Dias, que nasceu em Portugal e veio para o Brasil ainda criança. De acordo 

com o padre Serafim Leite (1947, p. 09-11), historiador da Companhia de Jesus 

no Brasil, Pedro Dias era: 

 
Versado non mediocriter, em Direito Civil e Canônico e em Medicina. 
Assinalou-se como homem de extremosa caridade para com os 
pobres e pretos de África, a cujo serviço colocou os seus 

                                                 
4
  Ibid., p. 115 
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conhecimentos médicos e os curava pelos próprios meios e com 
remédios por ele mesmo manipulados. Levado por este amor aos 
escravos, e para mais facilmente os tratar, aprendeu a língua de 
Angola (não se diz quando: já a sabia em 1663) e escreveu a 
Gramática da mesma língua para que outros a aprendessem. [...]. 
Quando faleceu na Baia, a 25 de janeiro de 1700, os negros 
correram em multidão à Igreja do Colégio e teve o que hoje talvez 
diríamos funerais nacionais. 

 

O intenso contato que Pedro Dias estabeleceu com os escravizados 

africanos foi fator determinante para o rico resultado do trabalho, revisado pelo 

padre Miguel Cardoso, natural de Angola e versado nessa língua africana. 

Esse documento é uma prova histórica de que, no século XVII, línguas 

africanas eram faladas no Brasil. Segundo Bonvini, ao analisarmos a obra Arte 

da Língua de Angola, podemos entender a política linguística empregada pelos 

jesuítas na época da escravidão, o estudioso também pontua três aspectos 

linguisticamente importantes relacionados a esse documento:  

 

É objetivamente a primeira descrição gramatical do quimbundo, 
redigida, além disso, a partir de dados recolhidos do próprio Brasil; 
contém, em seu texto, observações que permitem mostrar o olhar 
que um falante do português dessa época lançava sobre uma língua 
africana tipologicamente diferente da sua; é enfim o testemunho do 
português utilizado no século XVII no Brasil, nos meios cultos 
(Bonvini, 2008, p. 34). 

 

Contudo, não se pode concluir que todo falante do português naquela 

época lançava o mesmo olhar sobre as línguas africanas, pois o desprezo, a 

agressão e o preconceito sofridos pelos negros estendiam-se também às suas 

línguas. Pedro Dias fazia parte de uma exceção que estabelecia uma relação 

de solidariedade e respeito com os escravizados. Tanto para a África quanto 

para o Brasil, a gramática desse jesuíta é de um grande valor científico, no que 

diz respeito ao continente africano, sobretudo, por se tratar da primeira 

gramática sistemática do quimbundo, na qual são descritos diversos aspectos 

da língua banto, entre outros: os pronomes, conjugações dos verbos, 

substantivos, adjetivos, interjeições, conjunções e advérbios. No que concerne 

à importância para o Brasil, como já foi observado, temos nesse texto uma 

prova da presença de línguas africanas no território brasileiro e também o 

registro do português culto utilizado em nosso país no século XVII, tendo em 

vista que o texto descreve o quimbundo, mas é escrito em português.  
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Trinta e seis anos após a publicação do texto de Pedro Dias, Antonio da 

Costa Peixoto escreveu em Vila Rica, Minas Gerais, um estudo sobre uma 

língua “mina”, esse texto encontra-se conservado na Biblioteca de Lisboa (nº 

3052 do Fundo Geral) (apud Bonvini, 2008, p. 38). Em 1741, o mesmo autor 

escreve uma segunda versão desse texto, que para Bonvini: 

 

Trata-se de um manual destinado aos “senhores de escravos, e 
hinda os que não tem” a fim de evitar, pelo conhecimento e a prática 
dessa língua, “tantos insultos, ruhinas, estragos, roubos, mortes, e 
finalmente muitos casos atrozes”. No prólogo, o autor precisa que 
seu trabalho consiste em “traduzir ao nosso igdioma português, a 
lingoa g.al de Minna”, sem pretensões literárias: “Não a descrevo 
com aquelle fundamento e distinção que a nossa pulicia pede, cauza 
de me faltarem as letras nos annos que a elles me pudera aplicar” 
(2008, p. 39). 

 

 Antes de 1945, esse texto permanecia em manuscrito, só a partir dessa 

data, ele foi publicado em Lisboa por Luís Silveira, com o título de Obra nova 

de Língua de Mina de António da Costa Peixoto, acrescido de um importante 

comentário filológico de Edmundo Correia Lopes, nomeado “Os trabalhos de 

Costa Peixoto e a língua evoe no Brasil” (SILVEIRA, 1945, p. 45-66). Nesse 

comentário, Lopes afirma que “As obras de Costa Peixoto são muito 

rudimentares [...] Apresentam-nos uma linguagem paupérrima, arrancada, não 

sabemos como, a negros que podiam não ser dos que a falavam melhor.” E 

acrescenta que “para os pesquisadores brasileiros ela terá simplesmente a 

utilidade de um vocabulário accessível onde encontrar as palavras que tiveram 

em uso no Brasil” e que quiçá ainda permaneçam em uso ou na memória do 

português brasileiro.  

 Em 1826, em Introduction à l‟atlas ethnographique du globe, publicado 

em Paris, Adrien Balbi (apud Bonvini, 2008, p. 46) apresentou resultados da 

pesquisa de Maurice Rugendas, um estudioso que interrogou um grande 

número de africanos trazidos pelo tráfico para o Brasil. Balbi afirmou que 

nessas entrevistas Rugendas “conseguiu, por esse meio, obter uma grande 

quantidade de noções tão curiosas quanto importantes sobre os costumes e as 

línguas desses felizes habitantes da África...”. De acordo com Bonvini5 “na obra 

de Balbi, as línguas são designadas pelos nomes dos povos que as falam”, e 

                                                 
5
 Ibid., p. 46 
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os resultados dos questionamentos consistem no início do trabalho sobre o 

plurilinguismo africano em terras brasileiras, pois documentam a presença das 

línguas faladas por vários povos, entre eles: massanja (vindos do interior do 

Congo), choambo e matibâni (da costa de Moçambique), imbangala (de 

Angola). 

 

1.1 Pesquisadores do plurilinguismo africano no Brasil  

 

 Os estudos do plurilinguismo africano no Brasil começaram, com afinco, 

no final do século XIX e início do século XX, com três pesquisadores que 

publicaram, praticamente na mesma época, obras pioneiras e fundamentais 

sobre as línguas africanas no território brasileiro: Nina Rodrigues, Jacques 

Raimundo e Renato Mendonça. Nina Rodrigues, com Os africanos no Brasil, 

redigido entre 1890 e 1905, e publicado em 1932, apresenta dados 

geolinguisticos, frutos de análise de documentos escritos na época e de 

conversas com os africanos, que apontam para a existência de seis línguas 

africanas no nosso país: nagô ou iorubá; jeje, êuê ou ewe; haussá; kanúri 

(língua dos bornus); tapa, nifê ou nupê; língua dos negros gurúnces, g‟runcis 

(RODRIGUES, 2008, p. 120-136). Outras línguas que Rodrigues afirma 

possivelmente terem sido faladas no Brasil foram a mandê ou mandinga (falada 

pelos negros mandingas na Bahia) e a língua fulá, do grupo felúpio, com dados 

incertos, “é de se acreditar que muitas delas tivessem sido faladas no nosso 

país. Mas quais? Em que época? Com que importância? É o que não sei a 

resposta”6 . Segundo o antropólogo, dentre as línguas faladas no Brasil, duas 

ganharam maior destaque e: 

 
foram adotadas como línguas gerais do país, o nagô ou iorubá, na 
Bahia, e a quimbunda ou congolesa, no norte e no sul. Como se 
pode ver, uma língua sudanesa ou do grupo central, e outra, austral 
ou do grupo banto. Assim cada uma pode ser vista como 
representante do seu grupo.

7  
 

 Rodrigues também denuncia a censura que os pesquisadores 

contemporâneos ao tráfico sofreram e as mudanças ocorridas nas línguas 

                                                 
6
 Ibid., p. 136 

 
7
 Ibid., p. 119 
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africanas com o término da entrada de escravizados no Brasil, uma vez que 

sem a chegada de africanos ao país, as línguas desses povos foram se 

enfraquecendo e “perdendo a pureza”, pois, no período ilegal da vinda de 

africanos, uma significativa diversidade de povos e línguas da África veio para 

o Brasil, “elas eram tantas, com tantos matizes”8, que dificultavam o 

entendimento linguístico de um grande grupo de africanos. Sendo assim, esses 

povos adotavam uma língua geral para se comunicar entre si, enfraquecendo 

suas línguas maternas. E também eram obrigados a aprender o português para 

se comunicar “com seus senhores brancos, com os mestiços e com os negros 

crioulos” (RODRIGUES, 2008, p. 114). Segundo Bonvini (2008, p. 48) o 

levantamento de Nina Rodrigues, no campo das línguas africanas no Brasil: 

 

Limitar-se-á a coletar dados lexicais suscetíveis de ser explorados 
por especialistas e chegará a uma lista de 122 palavras, 
apresentadas sob a forma de quadro sinótico, pertencentes a cinco 
línguas africanas faladas ainda correntemente na Bahia em sua 
época: “grunce” (gurúnsi), “jeje (maí?)” (eve-fon), “hauçá”, “danúri” e 
“tapa” (nupe).  

 
 

 Em 1933, são publicadas duas obras fundamentais para os estudos 

linguísticos sobre as influências da África no PB: A influência africana no 

português do Brasil, de Renato Mendonça, e O elemento afro-negro na língua 

portuguesa, de Jacques Raimundo. Esses dois estudos iniciaram uma análise 

sistemática da relação entre as línguas africanas e a língua portuguesa falada 

no Brasil, apresentam levantamentos lexicais de termos africanos adotados 

pelo português brasileiro e detectam a influência africana na fonologia, 

morfologia e sintaxe do português falado no Brasil. Mendonça (1973, p. 108-

176) reúne um vocabulário com 375 palavras derivadas de Angola, 

Moçambique e demais possessões portuguesas na África.  Os léxicos são 

apresentados juntos às suas definições, etimologias, áreas geográficas de usos 

e, em alguns casos, trechos de escritores brasileiros utilizando os termos. 

Também descreve a fonética e a morfologia do quimbundo (p. 43), observando 

semelhanças entre essa língua e o português popular do Brasil, a pronúncia 

vocalizada e a falta de concordância de número são alguns desses aspectos. 

Raimundo (1933, p. 95-179) enumera 309 termos de origem africana e 

                                                 
8
 Ibid., p. 114 
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acrescenta 132 topônimos, todos com suas respectivas definições e origens; o 

estudioso também sinaliza a preponderância de palavras do grupo banto no 

PB. Na fonética, entre outros fenômenos, atribui à influência africana o 

“ensurdecimento do /i/ subjuntivo dos ditongos: (...) dexa, (deixa), deradera, 

martelado (marteirado)...”9, quanto à morfologia, uma das pontuações são os 

“pronomes pessoais: mi e a mi (eu), em função recta: tu (te) e elle (o), em 

função acusativa”10. Na sintaxe, Raimundo constatou que a “concordância 

nominal: não obedecia em rigor a nenhum preceito, por assim caótica, tendo-se 

em vista o que se aponta quanto ao gênero e ao número”11, ou seja, a ausência 

de concordância verbal e nominal, comum no português não padrão.  

 No Primeiro Congresso Afro-Brasileiro, realizado no Recife, em 1934, 

Rodolfo Garcia, na época, residente em Pernambuco, apresentou um texto 

intitulado “Vocabulário Nagô”, com uma lista de 144 palavras iorubás, que 

atualmente não são utilizadas no PB, exceto alguns termos referentes aos 

cultos afro-brasileiros, entre outros: abá (rei), axó (pano), oru (céu). Segundo o 

apresentador, “os dados teriam sido coletados por indivíduo „intelligente e 

entendido‟, que „seria pernambucano e teria vivido na primeira metade do 

século passado”, XIX, (apud ALKMIM e PETTER, 2008, p. 152). Não se 

identificam os nomes dos entrevistados e entrevistador, nem a localidade exata 

de Pernambuco em que foi realizada a coleta; as palavras apresentam-se em 

ordem alfabética e designam elementos diversos da realidade: partes do corpo 

humano, vestuário, alimentos, nomes de parentesco, habitação, objetos e 

animais domésticos12. 

 O Vocabulário Nagô faz parte de um grupo de trabalhos de cunho 

regionalistas, produzidos na primeira metade do século XX, a ele, somam-se 

outros que também focalizam a influência das línguas africanas em diversas 

regiões do Brasil: “Os africanismos do dialeto gaúcho”, de Dante Laytano 

(1936); “A influência social do negro brasileiro”, de João Dornas Filho (1942) e 

“O negro e o garimpo de Minas Gerais”, de Aires da Mata Machado Filho 

(1943). Apesar das lacunas nos dados presentes no “Vocabulário Nagô”, não 

se pode ignorar que é um registro importante sobre a presença das línguas 

                                                 
9
 Ibid., p. 20 

10
 Ibid., p.22 

11
 Ibid., p. 23 

12
 Ibid., p. 152 
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africanas no Estado de Pernambuco, sobretudo a nagô, que geralmente só é 

relacionada ao Estado da Bahia. Alkmim e Petter (2008, p. 153) esclarecem 

que o desaparecimento desse vocabulário na fala do português do Brasil “leva-

nos a presumir que seu uso tenha sido restrito a uma pequena comunidade ou 

a poucos indivíduos que não entraram em contato intenso com a língua da 

sociedade mais ampla na qual se inseriam” e acrescentam que: 

 

o Vocabulário nagô documenta um momento, final do século XIX, em 
algum lugar de Pernambuco, em que alguém escreveu que conhecia 
ou ouviu numa língua que era chamada de nagô, que hoje sabemos 
tratar-se da designação da língua do iorubano ou de todo negro da 
Costa dos Escravos, habitantes do sudeste de Benim e do sudoeste 
da Nigéria atuais. (2008, p. 153) 

 

 

 A partir de 1965, com a publicação de “Notícias de uma pesquisa em 

África”, os estudos sobre as contribuições africanas para a formação do 

português do Brasil ganham um novo nome: Yeda Pessoa de Castro, doutora 

em línguas africanas pela Universidade Nacional do Zaire, atual Universidade 

de Lumbumbashi, na República Democrática do Congo, foi o primeiro brasileiro 

a defender tese de pós-graduação numa universidade africana, pioneira 

também nos estudos das relações culturais e linguísticas Brasil-África, ao 

realizar pesquisas sobre essas relações nos dois países, “o conjunto de sua 

obra é considerado em todas as partes como uma renovação nos estudos afro-

brasileiros” (CASTRO, 2002, p. 238). Em 2001, publica o livro que atualmente é 

considerado a obra mais completa sobre as línguas africanas no Brasil, Falares 

Africanos na Bahia: um vocabulário afro-brasileiro e, em 2002, uma obra 

valiosa sobre a presença das línguas africanas no Estado de Minas Gerais, A 

língua mina-jeje no Brasil: um falar africano em Ouro Preto do século XVIII. 

 Em Falares Africanos na Bahia: um vocabulário afro-brasileiro, Castro, 

além de fazer uma pesquisa detalhada sobre o processo de influência das 

línguas africanas no PB, também analisa a presença africana em diversos 

setores da língua portuguesa: morfossintático, fonológico e semântico 

(polissêmico e homonímico). E por fim, apresenta um vasto levantamento 

lexical de termos de origem africana e de “certas palavras e expressões que, 

embora não sendo de origem africana, fazem parte do cotidiano do povo-de-

santo e de suas práticas litúrgicas” (CASTRO, 2005, p. 131). Na obra A língua 
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mina-jeje no Brasil: um falar africano em Ouro Preto do século XVIII, Castro, 

além de apresentar a pesquisa sobre as línguas africanas, em particular a 

mina-jeje, e resgatar o vocabulário de Costa Peixoto, também explica a 

classificação de Greenberg para as línguas da África. Segundo ela, “quinze 

anos foi quanto custou a Joseph Greenberg tornar realidade o sonho de tantos 

africanistas: o de estabelecer uma classificação realmente válida de todas as 

línguas da África, calculada, atualmente, em torno de 1.900” (2002, p. 35). 

Nessa obra, temos a descrição dos quatro troncos linguísticos divididos por 

Greenberg: congo-condofaniano, nilo-saariano, afro-asiático e coissã.  

 O francês Emílio Bonvini, doutor em Linguística Africana pela 

Universidade de Paris, publicou diversos trabalhos acerca da contribuição das 

línguas africanas para a formação do português do Brasil, entre eles, Tradition 

orale afro-brésilienne. Les raisons d‟une vitalité (1989), que trata das marcas 

africanas na oralidade do português do Brasil, apontando semelhanças 

fonéticas entre as línguas da África e o PB; em De l‟Afrique au Brésil: avatars 

de langues et de langages (1993), analisa as influências linguísticas africanas 

no Brasil e descreve peculiaridades de algumas línguas da África a fim de 

explicar  as modificações ocorridas na língua portuguesa do Brasil. As 

publicações e conferências desse pesquisador abriram as portas das principais 

universidades da França e do mundo para o debate sobre a influência das 

línguas africanas no PB.   
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2 QUADRO HISTÓRICO E SOCIOLINGUÍSTICO DA ESCRAVIDÃO  
 

2.1 O tráfico de negros para Europa 

 

Na Europa, o comércio de africanos data de quase meio século antes do 

descobrimento do Brasil, tendo como sede Lisboa. Em 1485, colonos 

portugueses instalaram-se na ilha de São Tomé e iniciaram a cultura da cana 

de açúcar, atividade em grande parte substituída pelo tráfico de negros, sendo 

este mais lucrativo financeiramente para os europeus. Entre 1450 e 1455 já 

havia um contingente anual de 600 a 800 escravizados africanos entrando em 

Lisboa “e por volta de 1530, subiam a dez e doze mil os escravos entrados no 

Tejo, quer para uso da metrópole e colônias, quer a fim de exportação” 

(MENDONÇA, 1973, p. 20). Esse dado é importante, pois lembra-nos de que a 

língua portuguesa não foi influenciada pelos africanos apenas em território 

brasileiro, mas também em Portugal. A palavra inhame, por exemplo, de 

origem inteiramente africana, apareceu na Carta de Pero Vaz de Caminha, “E 

não comem senão deste inhame, de que aqui há muito...”. As línguas africanas 

foram levadas a Portugal no período do tráfico e registros do teatro da época 

comprovam que os negros, falando línguas da África, assumiam papéis 

cômicos nos palcos de Lisboa. A comédia de Gil Vicente, Nau de Amores 

apresenta um personagem negro de Benin “que falava seu português xacoco 

para gáudio dos ouvintes”13. 

 No início do século XVI, registrou-se a presença de comerciantes 

portugueses na Costa angolana em busca de africanos para serviços escravos. 

Com a decadência do Reino do Congo, o comércio de escravizados é 

intensificado em Angola e, no final do século XVI, “Luanda se transformou no 

mais importante porto para o tráfico com o Brasil” (HENCKEL, 2005, p. 36).  De 

acordo com Bonvini (2008, p. 28), os portugueses “foram os primeiros a 

organizar o tráfico no Congo”, a partir de 1510. Até 1637, Portugal deteve o 

monopólio do tráfico, liderando o grande centro de distribuição de escravizados 

levados da África “desde o porto de Arguim, às ilhas de Cabo Verde, até o forte 

                                                 
13

 Ibid., p. 58 
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de São Jorge de Mina, passando pela ilha de São Tomé, acima do equador”14. 

Só nos séculos XVII e XVIII, Angola assume a liderança “por intermédio de dois 

reinos negros, que prosperaram entre 1670 e 1750: um ao sul, denominado 

Benguela; outro ao norte, chamado Ndongo” (BONVINI, 2008, p. 27). De 

acordo com Vansina (apud HEYWOOD, 2008, p. 07): 

 

Quase metade dos africanos que cruzaram o Atlântico veio da África 
Central. Eles foram para todos os lugares: de Buenos Aires a 
Colômbia e Peru, ao vasto Caribe, assim como Suriname e as 
Guianas, e a região costeira dos Estados Unidos, de Nova Orleans a 
Nova York, até alcançarem, finalmente, a Nova Escócia, no Canadá. 
Isso contrasta de certa forma com os africanos da Costa Ocidental, 
que tenderam a se estabelecer em pequenos núcleos. Exemplos 
Bahia e Haiti, vindos da planície da Guiné; ou Jamaica, por povos 
oriundos do que é hoje considerado Gana. Mas, mesmo nesses 
lugares, também se estabeleceu um grande número de centro-
africanos. Congo é ainda muito lembrado na Jamaica, Haiti, Brasil, 
Colômbia, Nova Orleans e nas planícies de Carolinas. 

 

De acordo com essa pesquisadora, a emigração da África Central foi a 

grande responsável pela base comum presente nas heranças culturais 

africanas na maioria das comunidades afro-descendentes das Américas. 

 

2.2 Os africanos no Brasil: um quadro histórico e sociolinguístico 

 

Com a liderança de Portugal no tráfico de escravos no século XVI, não é 

de se estranhar que a escravidão no Brasil seja contemporânea à sua 

colonização, a fim de suprir a escassez da mão-de-obra deixada pelos índios, 

voltada aos serviços domésticos, à agricultura e, em seguida, às minas.  A data 

inicial da introdução dos africanos no Brasil, assim como o exato número de 

negros trazidos para o nosso país no período da escravidão, é imprecisa, uma 

vez que, em 1891, os arquivos da escravidão foram queimados, sob a ordem 

do Ministério da Fazenda, destruindo, assim, a maioria dos dados oficiais sobre 

a quantidade de negros trazidos no período do tráfico transatlântico. O então 

Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda e presidente do 

Tribunal do Tesouro Nacional, Ruy Barbosa, em 14 de dezembro de 1890, 

resolve: 

 

                                                 
14

 Ibid., p. 27 
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1º - Serão requisitados de todas as tesourarias da Fazenda todos os 
papéis, livros e documentos existentes nas repartições do Ministério 
da Fazenda, relativos ao elemento servil, matrícula dos escravos, 
dos ingênuos, filhos livres de mulher escrava e libertos sexagenários, 
que deverão ser sem demora remetidos a esta capital e reunidos em 
lugar apropriado na Recebedoria. 
2º - Uma comissão composta dos Srs. João Fernandes Clapp, 
presidente da Confederação Abolicionista, e do administrador da 
Recebedoria desta capital dirigirá a arrecadação dos referidos livros 
e papeis e procederá à queima e destruição imediata deles, o que se 
fará na casa da máquina da Alfândega desta capital, pelo modo que 
mais conveniente parecer à comissão. (apud CARNEIRO, p. 72) 

 

Valendo-se dos poucos documentos que restaram, os pesquisadores 

divergem no tocante às datas e ao quantitativo de africanos no Brasil no 

período da escravidão. Leal (1995, p. 09) afirma que os primeiros escravizados 

chegaram ao Brasil no ano de 1532 e foram trazidos por Martim Afonso de 

Souza. Rodrigues (2008, p. 28) acredita que “o tráfico intenso já começou 

quase 50 anos depois do descobrimento, com alguns navios que iam à África 

levar comerciantes, particulares”. Mendonça (1973, p. 33), em suas 

investigações sobre a quantidade de africanos que pisaram o solo brasileiro, 

apresenta-nos o número de 4.830.000 africanos entrando no Brasil pela 

alfândega e soma a esse dado uma média de dois milhões de negros 

contrabandeados, totalizando aproximadamente sete milhões de escravizados 

na época do tráfico. Concordam com esse número, Cardoso e Cunha (1970, p. 

243); já Castro (p. 01), no artigo Das línguas africanas ao português brasileiro, 

calcula entre quatro a cinco milhões. Com base em documentos salvos da 

fogueira, Mário de Vasconcelos desenvolveu uma pesquisa criteriosa em 

arquivos do Itamarati e forneceu-nos os seguintes números das estatísticas 

aduaneiras subsistentes (apud Mendonça, p. 32): 

 

Quadro 01 

 

Número de escravos trazidos para o Brasil 

  

Regiões 

 

Entradas 

anuais 

 

Total anual 

 

Total da 

importação 
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Século XVI 

 

Todo o Brasil 

 

............... 

 

............. 

 

30.000 

 

 

Século  XVII 

 

Brasil holandês 

 

Brasil português 

 

3.000 

 

5.000 

 

 

8.000 

 

 

800.000 

 

 

Século XVIII 

 

Pará.......... 

Recife....... 

Bahia........ 

Rio............ 

 

600 

5.000 

8.000 

12.000 

 

 

25.000 

 

 

2.500.000 

 

Século XIX 

(até 1830) 

 

Rio ......... 

 

Todo o Brasil... 

 

 

20.000 

 

............ 

 

 

 

50.000 

 

 

1.500.000 

 

 

Durante o Tráfico ..........................................................................      4.830.000 

 

 

Em 1816, o comércio de escravizados, sob pressão dos ingleses, 

converteu-se em tráfico. De acordo com o tratado de Paris, de 1817, e o 

tratado de Aix-Chapelle, de 1818, “o comércio português de escravos estava 

limitado, na costa oriental africana, entre Cabo Delgado e Lourenço Marques, e 

na costa ocidental entre oito e 18 graus latitude sul” (Rodrigues, 2008, p. 36). 

Os ingleses criaram entraves ao tráfico na costa ocidental da Guiné, no 

entanto, não foi o suficiente para impedir o transporte clandestino de negros da 

África para o Brasil. Existem nos arquivos públicos da Bahia, autos de 

apreensão de escravizados traficados ilegalmente: 

 

Em 11 de julho de 1834, por exemplo, apreendeu-se na Bahia dentro 
das matas, a meia légua do engenho Pitanga, entre Pirajá e Santo 
Amaro de Pitanga, 161 negos nagôs que haviam desembarcado 
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como contrabando na praia de Itapuã, no dia 28 de junho anterior 
(Rodrigues, 2008, p. 36). 

 

Ainda no tocante ao quantitativo de negros no Brasil, no período da 

escravidão, Rodrigues15 apresenta uma estatística realizada em 1818, com os 

seguintes números da população brasileira, após 300 anos de vida colonial: 

 

Quadro 02 

 

População Brasileira - 1818  

 

Brancos  

 

1.043.000 

 

Índios domesticados 

 

259.000 

 

Pardos e pretos livres 

 

585.000 

 

Homens de cor (escravos) 

 

202.000 

 

Negros (escravos) 

 

1.728.000 

 

TOTAL 

 

3.817.000 

                                                                                                                                                                                                                   

 

A superioridade numérica dos africanos foi responsável pela grande 

influência exercida no Brasil por esses povos que foram tirados a contragosto 

de sua terra natal, onde eram livres e, alguns, reis e rainhas, para serem 

tratados como mercadoria e servirem de escravos do outro lado do Atlântico. 

                                                 
15

 Ibid., p. 28 
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Em aproximadamente cinco séculos, esses escravizados africanos, juntos com 

os indígenas e portugueses, construíram a sociedade brasileira. 

 

2.2.1 Ciclos da escravidão no Brasil  

 

Do século XVI ao XIX, as línguas africanas desembarcaram no Brasil 

juntas com os escravizados, traziam características peculiares aos diversos 

povos de cada um dos quatro ciclos do período do tráfico. Sabendo-se que o 

início de um ciclo não finalizou por completo a chegada de negros pertencentes 

ao ciclo anterior, faz-se necessário conhecê-los (apud BONVINI, 2008, p. 26): 

 

(I) No século XVI, o ciclo da Guiné, de escravizados predominantemente 

sudaneses, em sua maioria, falantes da língua iorubá. Vindos da região 

africana localizada ao norte do equador, trazidos para o Brasil para 

servirem de mão-de-obra na cultura da cana de açúcar e do fumo; 

(II) No século XVII, o ciclo do Congo e de Angola, com escravizados de 

procedência banta, falantes de línguas do grupo banto, esses negros 

chegaram em maior número ao Brasil e foram distribuídos para diversas 

partes do país, também para trabalhar com a cana de açúcar e o fumo; 

(III) No século XVIII, o ciclo da costa de Mina, novamente com o tráfico de 

negros sudaneses, direcionados para a exploração das minas de ouro e 

de diamantes, e também para o cultivo do algodão, do arroz e a colheita 

de especiarias. Para Minas Gerais, foram levados em massa africanos 

falantes de uma língua sudanesa chamada mina-jeje (CASTRO, 2002, p. 

11 - 69).  Na segunda metade desse século, esse ciclo tornar-se-á um 

ciclo predominantemente baiano: o ciclo baía do Benim.  

(IV) No século XIX, os escravos vieram em sua maioria de Moçambique e de 

Angola, no entanto, podia-se observar a chegada de negros de diversas 

partes da África para ajudar na cultura do café brasileiro, que estava 

ganhando fama internacional. Volta o predomínio das línguas do grupo 

banto no Brasil.    

 

2.2.2 Procedências dos negros africanos trazidos para o Brasil  
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Segundo   Castro  (2002,  p. 39),  os  negros   traficados   para  o  Brasil,  

durante  os  quatro  séculos  de  escravidão,   originaram-se  de   duas   regiões  

subsaarianas:  

 

a) o domínio banto, toda a extensão abaixo da linha do Equador, 
englobando os seguintes países: Camarões, Gabão, Congo-
Brazaville, Congo-Dinshasa, Angola, Namíbia, África do Sul, 
Zâmbia, Botsuana, Uganda, Ruanda, Burundi, Moçanbique, 
Tanzânia, Zâmbia, Botsuana, Uganda, Ruanda, Zimbábue, Quênia, 
Lesoto, Malavi; 

 
b) a África Ocidental, que vai do Senegal à Nigéria, no Golfo de 

Benim, compreendo, geograficamente, além desses dois países, 
Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné Gonakry, Serra Leoa, Libéria, 
Burquina-Fasso, Costa do Marfim, Gana, Togo e Benim.  

 

Castro esclarece que o termo banto, que significa “os homens”, ganhou 

projeção de língua, a partir de 1862, quando W. Bleek nomeou assim a família 

linguística descoberta por ele, “composta de várias línguas oriundas de um 

tronco comum, o protobanto, falado há três ou quatro milênios atrás” 

(CASTRO, 2005, p. 25). Após alguns anos, outros estudiosos passaram a 

denominar como bantos os 190 milhões de indivíduos nascidos na região 

africana que compreende toda extensão abaixo da linha do equador. No 

tocante aos povos sudaneses, Castro afirma que os povos dessa região que 

mais se destacaram no Brasil, por superioridade numérica, foram os da família 

linguística kwa, “termo que significa homem em muitas dessas línguas e que foi 

usado pela primeira vez por Krause, em 1885”.16 

Os dois mapas a seguir ilustram o tráfico dos africanos para os principais 

portos do Brasil: Pernambuco, Bahia, Maranhão e Rio de Janeiro. O primeiro 

desenha um panorama geral da distribuição banto e sudanesa nos Estados 

brasileiros, sinalizando apenas o destino da maioria de cada grupo étnico, sem 

considerar que vários povos foram levados a um mesmo Estado (em proporção 

diferente), como foi o caso de Pernambuco, que será analisado adiante. Já o 

segundo mapa aponta a distribuição efetiva dos povos africanos no Brasil, 

                                                 
16

  Ibid., p. 38 
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esclarecendo o destino dos diversos povos vindos da África, independente da 

quantidade distribuída por região: 

 

Mapa 01 

 

 

                                                                                                              

 

Ao analisar o mapa, vemos uma maioria banto, pertencente ao grupo 

Níger-congo B, direcionada aos Estados de Pernambuco e do Rio de Janeiro, 

contudo, documentos também comprovam a presença de negros sudaneses 

(em número menor) nesses Estados. Na Bahia, ocorreu o processo inverso: o 

mapa sinaliza apenas a presença dos oeste-africanos, pois foram realmente 

direcionados em massa para o Recôncavo baiano, todavia, nesse Estado 

também encontraram-se africanos do grupo banto.  

O mapa a seguir trata-se de um “esboço de mapa etnológico africano no 

Brasil” (Castro, 2005, p. 47), no qual se pode observar a distribuição de quatro 

grupos linguísticos africanos nas diversas regiões do território brasileiro: o 
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banto, o mina-jeje, o nagô-iorubá e o hauçá. Nesse mapa, observa-se o contato 

entre as línguas de diversos grupos linguísticos africanos no Brasil. 

 

 

Mapa 02 

 

Nos dados geográficos acima, constata-se a presença de dois, e até três 

grupos linguísticos africanos, numa mesma região, como é o caso do Recife, 

onde o mapa sinaliza a entrada de africanos nagôs, mina-jejes e bantos (com 

preponderância numérica e cultural desses últimos). Diferentemente da capital 

pernambucana, a Salvador foram levados também os hauçás (do noroeste da 

Nigéria), negros islamizados, principais responsáveis pelas revoltas em prol do 

fim da escravidão. O mapa traz um panorama da entrada de africanos em todo 

o Brasil e apresenta a descentralização dos grupos bantos, levados para todas 
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as regiões do país. Esse fenômeno explica a presença de palavras desse 

grupo no vocabulário de falantes de todo o Brasil.   

 

2.2.2.1 Principais grupos bantos no Brasil  

 

Três grupos litorâneos de origem banto tiveram destaque no período da 

escravidão pelo contato longo e direto que estabeleceram com os 

colonizadores portugueses e pela superioridade numérica de falantes em terras 

brasileiras: os bacongos, localizados no território correspondente aos limites do 

Reino do Congo. Dessa região saíram os primeiros negros escravizados em 

direção a Lisboa que eram falantes de uma língua chamada quincongo; os 

ovimbundos, trazidos das províncias de Bié, Huambo e Benguela ao sul da 

Angola. No Brasil, os africanos dessa região exerceram maior importância nos 

Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, eram falantes da língua 

umbundo; e, por último, os africanos ambundos, localizados na região central 

da Angola. Nessa região da África, o tráfico teve início no século XVII, após a 

decadência do Reino do Congo, esses povos utilizavam uma língua chamada 

quimbundo (CASTRO, 2005, p. 35-36). 

 

2.2.2.2 Os povos do oeste-africanos 

 

Os povos da África Ocidental ocuparam o território que vai do Senegal 

até o Golfo de Benim, na Nigéria. De acordo com Castro17, essa região “se 

caracteriza por um grande número de línguas tipologicamente muito 

diferenciadas e faladas em uma região geograficamente menor”, no entanto, 

mais povoada que as de domínios bantos. Dos povos dessa região, chamados 

de oeste-africanos ou sudaneses, destacaram-se, por preponderância 

numérica, os de língua iorubá, também conhecida por nagô.  Apesar de o 

grupo banto possuir um número maior de negros no Brasil, as tradições dos 

sudaneses, como os iorubás, deixaram grandes e fortes heranças africanas 

para a cultura brasileira. A maioria dos povos sudaneses foi levada ao Estado 
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 Ibid., p. 37 
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da Bahia, o que justifica a distinção negra do Estado baiano em comparação a 

outras localidades do país.  

A religiosidade africana misturada à religião católica e aos cultos 

indígenas formou, na Bahia (em maior proporção) e em Pernambuco (com 

menos intensidade), a mais brasileira das formas de reverenciar deuses e 

santos. O famoso sincretismo religioso, que teve origem nas senzalas, é uma 

das características do Estado baiano, pois os negros sudaneses, recusando-se 

aceitar as determinações católicas para a fé, as adaptaram às suas próprias 

crenças. A culinária baiana é outro exemplo dessa herança, quase que 

totalmente dominada pelos temperos africanos, apesar de os europeus, a 

princípio, terem recusado o sabor forte dos condimentos da África, depois se 

renderam às delícias preparadas pelas mulheres escravizadas. 

Dos grupos originários da Costa da Guiné, a língua de maior 

predominância na Bahia pertenceu ao grupo linguístico iorubá, isso explica a 

grande presença dos elementos dessa cultura no Estado. De acordo com 

Carneiro (1976, p. 53), a organização desses povos já existia desde o 

continente africano, tendo a civilização dos nagôs surpreendido os primeiros 

europeus, pelos trabalhos em bronze que faziam no reino do Benim e por 

outros aspectos:   

A religião, a organização política e os costumes sociais de Iorubá 
davam o modelo a uma vasta zona.  Os negros de Iorubá eram 
principalmente agricultores, mas os seus tecelões, os seus ferreiros, 
os seus artistas em cobre, ouro e madeira já gozavam de merecida 
reputação de excelência.  Não havia abundância de animais de caça, 
mas a pesca, nos rios, nos lagos e no mar, rendia muito.  Criavam-se 
animais de subsistência - cabras, carneiros, porcos, patos, galinhas 
e pombos.  O cavalo era conhecido havia muitos séculos, devido ao 
contato com os árabes (...).  

 

Já os negros dos grupos bantos apresentavam práticas menos 

avançadas que os sudaneses, uma agricultura mais primitiva (praticada pelas 

mulheres), quando os homens cuidavam dos gados. Enquanto os iorubás 

usavam tecidos de pano, os negros bantos se vestiam de cascas de árvores. 

Contudo, o avanço tecnológico dos iorubás não repercutiu em predominância 

linguística, as línguas do grupo banto foram as que mais influenciaram o Brasil, 

pois os africanos desse grupo vieram em número maior que os iorubás e foram 
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levados para diversas regiões do Brasil, contribuindo assim com palavras 

utilizadas em diversos contextos e modificando o português europeu nas terras 

brasileiras. Ao longo desses 500 anos, são inúmeras as contribuições dos 

negros para a formação do povo brasileiro. Isso pode-se perceber em todos os 

Estados do país, em maior ou menor proporção. De acordo com Henckel: 

 
A herança africana está, portanto, presente em vários aspectos da 
vida brasileira: no próprio tipo humano, no caráter, na língua, na arte, 
na religião, na culinária, no folclore, na música, na dança, nas 
manifestações lúdicas, no comportamento social, na medicina 
popular, etc. (2005, p. 09). 

 

No final do século XVI e grande parte do século XVII, a mão-de-obra 

escrava foi basicamente utilizada na plantação da cana-de-açúcar e na 

produção do açúcar a ser exportado para a Europa, essas atividades se 

centralizavam no Nordeste, na região que vai de Pernambuco ao Recôncavo 

Baiano. Com a queda da produção açucareira, no século XVIII, outra atividade 

econômica absorve os milhares de escravos trazidos da África, a mineração 

nas áreas dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Exaurido o 

ouro, no final do século XVIII, a economia volta-se para a agricultura com o 

algodão do Maranhão e novamente o açúcar, em São Paulo. No século XIX, o 

Brasil projeta-se internacionalmente com a exportação do café, do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.  

Muitos desses escravizados, com o passar do tempo, passaram a 

assumir outras atividades: vendedores, artesãos e serviços domésticos. As 

mulheres assumiram diversas funções na casa grande, com contato direto com 

o senhor de engenho e sua família.   

     

2.2.3 Os negros em Pernambuco 

 

Não se sabe com precisão o número de escravizados levados a 

Pernambuco no século XVI, documentos da época sinalizam a procedência de 

africanos vindos da Guiné e também de Angola (HENCKEL, p. 36-37). Em 

1648, o padre Antônio Vieira reconhece a importância dos negros angolanos 

para o desenvolvimento do Estado e, em uma de suas célebres frases, afirma: 

“Sem negro não há Pernambuco e sem Angola não há negros...”. Dono de um 
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dos principais portos do Brasil, Pernambuco recebeu milhares de africanos, os 

quais foram determinantes para o desenvolvimento da economia e da cultura 

do Estado. Os africanos que desembarcavam no Recife também eram 

encaminhados para duas regiões vizinhas: Paraíba e Alagoas. Mendonça 

(1973, p. 20) afirma que, por questões políticas e geográficas, “Pernambuco foi 

certamente o primeiro ponto em que aportaram os escravos africanos”. Bonvini 

(2008, p. 32), ao detalhar o tempo marítimo que as embarcações com os 

escravizados levavam para chegar ao Brasil, ratifica a afirmativa de Mendonça: 

“o período de viagem marítima, que se passava nos porões dos navios e que 

durava aproximadamente trinta e cinco dias de Luanda a Recife, quarenta, até 

Salvador e dois meses, até o Rio de Janeiro”. O baixo custo dos negros vindos 

pelo mar e a necessidade de se criar uma nova moeda de troca (os 

escravizados) incentivaram os negociantes e fazendeiros do litoral a comprar 

os africanos, como mercadorias baratas. Heywood (2008, p. 36-38) esclarece 

que:  

 

Na medida em que os interesses dos fazendeiros de Pernambuco se 
tornaram o motivo mais importante em restabelecer a presença 
comercial portuguesa em Luanda, nos anos de 1650 e 1660, os 
centro-africanos da área de Cuanza, escravizados entre as décadas 
de 1660 e 1690, vieram aportar no Brasil, a maioria em Pernambuco 
e talvez secundariamente na Bahia.  

 

 Os escravizados africanos foram os protagonistas do sucesso do ciclo 

da cana-de-açúcar em Pernambuco, apesar de nada ou pouco usufruírem da 

riqueza que produziam. De acordo com Siebert (1998, p. 46): 

 

Em 1630, a indústria açucareira em Pernambuco estava no auge. 
Havia cerca de 140 engenhos espalhados desde Alagoas até a 
Paraíba. Os senhores de engenho viviam no luxo e possuíam muitos 
escravos. A população já passava de 3.000 pessoas, sem contar 

com os escravos índios e negros.  

 

A pedido de Duarte Coelho ao rei de Portugal, em 1538, o Estado 

pernambucano recebeu a primeira leva de escravizados negros, vindos da 

Guiné num navio pertencente ao arrendatário da colônia, Jorge Lopes Bixorda 

(Mendonça, p. 20). “Com a instalação do governo-geral, em 1549, Tomé de 

Souza, o primeiro governador, estimulará a importação de africanos” para as 



43 

 

terras pernambucanas (HENCKEL, p. 37). A partir de 1559, os senhores de 

engenho de Pernambuco obtiveram autorização do governo de Portugal para 

adquirir escravos vindos do Congo ou outra região da África. Em 1641, 

Pernambuco encontrava-se sob o domínio da Companhia Holandesa das 

Índias Ocidentais, que também “conquistara igualmente quase todas as 

possessões portuguesas das costas da África. Garantia assim, ela própria, o 

abastecimento em escravos da parte do Brasil que iria ocupar até 1654” 

(VERGER, 1987, p. 56).  

De acordo com Mendonça (1973, p. 39), “Pernambuco e Bahia, nos dois 

primeiros séculos da história colonial, são os grandes centros de condensação 

africana.” O estudioso também afirma que no século XVI, o Brasil recebeu uma 

média de dez mil escravos, destes, seis mil desembarcaram na capital 

pernambucana, pois “a posição geográfica devia favorecer o Recife”18; e 

apresenta números oficiais, colhidos de uma certidão redigida pelo escrivão da 

alfândega, no dia 07 de maio de 1778, que documenta a entrada de 93.138 

negros no Recife, no período de 1742 e 1777.19 

 

2.2.3.1 Africanos sudaneses em Pernambuco 

 

Os escravizados trazidos para Pernambuco, em sua maioria, eram do 

grupo banto (RODRIGUES, p. 44), no entanto, ao contrário do que 

pesquisadores como Sílvio Romero e João Ribeiro divulgaram, essa região não 

recebeu apenas negros bantos, mas também sudaneses. Em 1648, Henrique 

Dias escreveu uma carta aos holandeses descrevendo as origens dos negros 

presentes numa embarcação com o trajeto África-Pernambuco:  

 
De quatro nações se compõem este regimento: minas, ardas, 
angolas e crioulos; estes são tão malévolos que não temem nem 
devem; os minas tão bravos, que aonde não podem chegar com o 
braço, chegam com o nome; os ardas tão fogosos, que tudo querem 
cortar de um só golpe; e os angolas tão robustos que nenhum 
trabalho os cansa. Considerem agora se romperão a toda Holanda 
homens que tudo romperam. (RODRIGUES, 2008, p. 44) 

 
 

                                                 
18

  Ibid., p. 21 
19

  Ibid., p. 28 
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A língua mina (mina-jeje), descrita por Henrique Dias, pertence ao grupo 

ewe-fon, do oeste-africano. Outra prova da presença nagô em Pernambuco é o 

Vocabulário nagô, divulgado por Rodolfo Garcia, no primeiro Congresso Afro-

Brasileiro, realizado no Recife, em 1934 (ALKMIN e PETTER, 2008, p. 152). 

 

2.2.3.2 Negros bantos em Pernambuco 

 

Além dos tipos físicos e da influência cultural e linguística, alguns fatos 

históricos apontam para a presença de negros bantos em Pernambuco, entre 

eles, a origem banto do Quilombo dos Palmares, “Palmares também foi com 

certeza banto” (RODRIGUES, p. 43), e a tradição do Rei do Congo.  

Muitos escravos africanos fugiam dos engenhos pelas péssimas 

condições de vida e em busca da liberdade, esses iam se refugiar no interior, 

em aldeias chamadas mocambos, um conjunto de mocambos era chamado 

quilombo. O maior e mais famoso quilombo do Brasil foi o dos Palmares, que 

tinha sua sede na Serra da Barriga, no sul de Pernambuco, terras que hoje 

pertencem ao Estado de Alagoas. Segundo Siebert (1998, p. 60) “o Quilombo 

dos Palmares começou a se organizar por volta de 1602 e cresceu muito com a 

invasão holandesa, período em que a vida nos engenhos se desorganizou”, 

facilitando, assim, a fuga de milhares de escravizados. O chefe mais importante 

do Quilombo dos Palmares foi Ganga Zumba, no entanto, seu sucessor foi 

quem ganhou fama, Zumbi dos Palmares. O bandeirante Domingo Jorge Velho, 

que havia matado milhares de índios pelo sertão nordestino, foi chamado pelo 

governo de Pernambuco para destruir Palmares. Em 1695, uma tropa formada 

por 6 mil homens destruíu o Quilombo dos Palmares, capturou, matou e 

decapitou Zumbi, que teve sua cabeça exposta na Praça do Carmo, no Recife 

(BENJAMIN, 2008, p. 125).  

A gramática escrita por Pedro Dias foi publicada em 1696, um ano 

depois da destruição do Quilombo dos Palmares, e, de acordo com Bonvini 

(2008, p. 38), “diversos autores concordam em afirmar que, nesse quilombo, 

falava-se uma língua de tipo banto, que poderia tornar verossímil a hipótese de 

que essa língua poderia ser o quimbundo descrito por Dias.” Esse quimbundo 

foi a língua que mais deixou vestígios no português falado na cidade do Recife, 
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tanto nos empréstimos linguísticos quanto nas peculiaridades fonéticas e 

morfossintáticas do povo recifense.  

Brásio, em História e Missiologia (apud BONVINI, 2008, p. 36), 

apresenta um estudo dedicado aos africanos missionários, constando os 

nomes de 280 africanos, que moraram em diversas partes do mundo pregando 

a fé católica, entre esses, oito residiram no Brasil, sendo dois no Rio de 

Janeiro, três na Bahia e três em Pernambuco: 

 

23 – Ir. Jerônimo de Corte Real, S.J., natural de Angola, faleceu em 
Pernambuco em 1625, era excelente nas línguas latinas de Angola... 
(896). 
63 – Padre Miguel Cardoso. Nasceu em Luanda em 1659. entrou na 
Companhia, na Baía, em 1674. Foi Reitor do colégio do Recife 
(1702) e do Rio do Janeiro (1716). Faleceu Provincial do Brasil, em 
Santos, com 62 anos, em 1721. Foi um dos mais ilustres filhos de 
Angola... (901) 
64 – Padre Francisco de Lima nasceu em Luanda, em 1664. 
Ingressou na Companhia, no Colégio da Baía, em 1683. Foi 
conhecedor profundo da língua de Angola. Faleceu no Recife... 
(901).  

 

Para Bonvini20, a presença desses jesuítas africanos em Pernambuco, 

Bahia e Rio de Janeiro são mais indícios das línguas do grupo bantos nessas 

localidades e, possivelmente, esses missionários africanos contribuíram para 

fortalecer a influência linguística banto nessas regiões, uma vez que, mesmo 

realizando as missas na língua portuguesa, certamente apresentavam traços 

linguísticos orais de suas línguas maternas.    

Em Pernambuco, no século XVIII, “há uma predominância de importação 

de escravos da Costa de Mina” (HENCKEL, p. 37), no entanto, o comércio de 

escravizados volta a se intensificar em Angola, no final do tráfico, 

principalmente no período da ilegalização, século XIX. Registros do diário de 

Louis-François Tollenare, comerciante francês, que viveu no Recife na primeira 

metade da Revolução de 1817, descrevem as nações africanas trazidas para 

Pernambuco no século XIX:  

 
Os negros trazidos da África para Pernambuco vêm de Angola, 
Cabinda, Benguella, Gabão e Moçambique; não os trazem mais da 
Costa do Ouro desde que o governo português se comprometeu a 
não permitir mais o tráfico ao norte do Equador (apud HENCKEL, p. 
37).    

                                                 
20

 Ibid., p. 36 
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Leal (1995, p. 09) atesta que os últimos escravizados vindos para o 

Brasil foram levados, em 1885, para a fazenda Serinhaém, em Pernambuco, 

num quantitativo de 209 africanos.   

Em Pernambuco, uma prática de influência africana, fortalecida no 

período da escravidão, foi a coroação do rei do Congo (a princípio, nas igrejas 

e, depois, sob o domínio dos chefes de polícia). Primeiramente, é importante 

entender que a Realeza do Congo, além de marcas culturais, deixou em 

Pernambuco heranças linguísticas, pois, tratava-se de uma cerimônia realizada 

por negros bantos, que, com títulos de reis, comandavam seus súditos, 

utilizando também a linguagem para isso, conversavam também com 

autoridades brancas do Estado, estabelecendo contatos linguísticos entre o 

português e o congolês, falante do quicongo.  

Essa realeza aconteceu em alguns Estados do Norte e Nordeste 

brasileiro, com destaque para o Estado pernambucano. O rei era eleito numa 

cerimônia peculiar, segundo Rodrigues (p. 41), elegia-se “dentre os negros 

congos, escravos e libertos, um rei que se constituía em uma pretensa corte 

com a monarquia portuguesa, e isso com permissão e aprovação das 

autoridades seculares e eclesiásticas.” O rei era chamado, entre o seu povo 

africano, de Dom e era responsável pelo controle e fiscalização dos possíveis 

desvios da grande colônia africana. Esse rei possuía certa influência política e 

recebia das autoridades brancas um apoio para garantir suas regalias de 

majestades.        

Pereira Costa, no artigo Os Congos em Recife (p. 242), declara que o 

registro mais antigo encontrado sobre a instituição do Rei do Congo em 

Pernambuco data de 24 de junho de 1706, e relata esse antigo compromisso 

da irmandade de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Igarassu. Também 

foram encontrados registros de cerimônias do reino do Congo em diversas 

igrejas de Pernambuco: entre elas, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 

de Olinda (em 1711) e a paróquia da Boa Vista (1801). 

Inicialmente, realizada na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos, na cidade de Olinda, a eleição do Rei do Congo, ainda na 

primeira metade do século XIX, passou a ser confirmada pelo chefe de polícia 

da cidade do Recife, que expedia o diploma à realeza africana. Nina Rodrigues 
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apresenta, em suas pesquisas, um documento de 1848 que comprova essa 

prática:  

 
O dr. Antônio Henrique de Miranda, juiz de direito e chefe da polícia 
nesta cidade de Recife de Pernambuco, por Sua Majestade Imperial 
constitucional, o sr. D. Pedro II, que Deus guarde, etc., etc. Faço 
saber que, tendo-me requerido o preto liberto Antônio de Oliveira, a 
confirmação da nomeação que tivera para rei do Congo dos pretos 
desta cidade, e havendo provado com o termo da dita nomeação ser 
verdade o expendido em sua petição, depois de haver obtido 
informações necessárias a respeito de sua conduta, hei por bem 
confirmar a indicada nomeação, segundo o antigo costume desta 
cidade, ficando o referido rei do Congo obrigado a inspecionar e 
manter a ordem e subordinação entre os pretos que lhe forem 
sujeitos, pelo que lhe mandei passar o presente título, para poder 
exercer o lugar para que foi nomeado. Dado e passado nesta 
secretaria de polícia de Pernambuco, aos 14 dias do mês de 
setembro de 1848. Eu, Aprígio José da Silva, primeiro amanuense 
da secretaria de polícia, o escrevi. – Antônio Henrique de Miranda.  
(RODRIGUES, 2008, p. 42) 

 

Rodrigues21 afirma que na Bahia a realeza do Congo foi mais fraca, de 

subsistência e desapareceu sem deixar memória nas tradições locais. Já em 

Pernambuco, foram intensas e justifica a maior importância dos colonos congos 

e angolas em Pernambuco. Dos anos de realeza do Congo, Recife herdou o 

maracatu-nação, que desfila nos festejos carnavalescos, relembrando a 

monarquia congolesa. Em pesquisas sobre os maracatus de Recife, Guerra 

Peixe conclui que: 

 

O maracatu (...) deve haver-se derivado do cortejo do auto dos 
congos e das nações de outrora – parece refletir elementos de 
origem banto, da mesma maneira como ocorrem reminiscências de 
fonte sudanesa, estas naturalmente aqui reinterpretadas e 
adaptadas aos motivos do folguedo (1980, p. 115). 

 

No Jornal do Commércio de Pernambuco, o jornalista Jarbas Maciel, 

publicou, em 1961, uma matéria que reforça as afirmações de Guerra Peixe:  

 
O maracatu do Recife que, no dizer de Roger Bastide,”é o paralelo 
pernambucano do afoxé (sic) da Bahia” parece ser uma 
reminiscência das antigas cortes reais que, de meados do século 
XVII em diante começaram a sair para as ruas de modo a prestar 
sua homenagem à coroação dos reis negros (ou reis do congo). 
Como assinala Ascenso Ferreira, a coroação dos reis negros tinha 
lugar no pátio das igrejas, “cujo cortejo evoluindo através dos 
tempos, chegou até nossos dias, entrando também para o carnaval, 

                                                 
21

 Ibid., p. 43 
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tal como sucedeu aos congos, no Rio de Janeiro” (apud Lima, 2005, 
p. 44). 

 

 
 A citação de Ascenso Ferreira sobre a realeza do Congo e o Maracatu 

de Pernambuco ilustra a estreita relação que o poeta teve com a cultura afro-

descendente do Brasil.    
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3. LÍNGUAS AFRICANAS NO BRASIL   

 

Os conhecimentos divulgados acerca dos negros africanos no Brasil 

limitam-se ao sofrimento e às lutas contra a escravidão. Como herança, boa 

parte da sociedade só percebe o que não se pode negar: a cor da pele. Assim 

como a cor, quase tudo associado aos negros é visto de maneira depreciativa: 

o candomblé, a umbanda, o afoxé, a capoeira, até mesmo as comidas são 

vistas como exóticas e apimentadas demais, como se não fizessem parte 

também da cultura do povo brasileiro. A influência que as línguas africanas 

exerceram no português é totalmente ignorada pela maior parte da sociedade. 

De acordo com Castro: 

 

A resistência para tratar de questões relativas às línguas africanas 
no Brasil começa, antes de tudo, pelo prestígio atribuído à escrita em 
detrimento da oralidade, a partir de uma pedagogia, vigente no 
mundo ocidental, que sempre privilegiou o ler e o escrever diante da 
não menos importante e mais antiga arte do falar e do ouvir (2005, p. 
65).  

 

Em mais de quatrocentos anos de contato dos falantes africanos com a 

língua portuguesa, não é de surpreender que o português falado pelos 

brasileiros tenha sofrido fortes influências dos negros trazidos da África. Uma 

das provas disso é a grande diferença entre o nosso idioma e o português 

falado em Portugal (CASTRO, 2005, p. 16). Lucchesi (2009, p. 75) lembra que 

os africanos foram obrigados a aprender o português como segunda língua em 

situações bastante adversas de trabalho forçado na lavoura e nas minas; os 

escravizados que nasciam no Brasil, filhos de africanos, “adquiriam o português 

como língua materna a partir do modelo imperfeito de português falado como 

segundo língua pelos adultos. Para Lucchesi22, “a transmissão linguística 

irregular teria dado origem a uma variedade linguística do português muito 

diferente do português falado pelos colonos portugueses e seus descendentes 

„brasileiros‟”(grifo do autor).   

 As línguas africanas, juntas com a matriz indígena (menos extensa), 

contribuíram para abrasileirar o português europeu. Sobre a vinda das línguas 

africanas para o Brasil, Heywood esclarece que:  

                                                 
22

  Ibid., p. 75 



50 

 

 

A maioria dos centro-africanos partiu de portos nas costas de 
Loango e Angola, lugares que pertenciam a somente três culturas 
regionais: a do Congo, Umbundo e Ovimbundo. Estas culturas não 
somente inter-relacionavam, mas interagiam continuamente. Isso 
não quer dizer que todos os imigrantes vieram do Congo, Umbundo 
ou Ovimbundo. Mas todos eles falavam línguas muito próximas às 
do Banto Ocidental, o que significou que podiam se comunicar uns 
com os outros desde o começo. Os dados existentes mostram que 
entre o tempo de sua captura e o momento de seu desembarque, ou 
melhor, até sua chegada, a maioria dos imigrantes provenientes do 
interior aprendeu Congo, Quimbundo ou Umbundo, e com a 
aquisição da língua veio também alguma familiaridade com a cultura 
litorânea: influenciaram fortemente um ou outro, assim como o 
Quimbundo e Umbundo. O resultado foi que, ao chegar às Américas, 
os imigrantes compartilhavam uma linguagem comum. Os 
portugueses em Angola estavam tão cientes dessa dinâmica que na 
metade do século XVIII chamavam de Quimbundo a língua geral do 
país.  

 

  

Os escravizados aprendiam a língua geral de base banto para se 

comunicar com os companheiros escravizados, a fim de estabelecer uma 

organização entre si. Esses negros, gradativamente, iam deixando de lado 

suas línguas maternas que, com o passar do tempo, caíam no esquecimento, 

sendo substituída pela língua portuguesa (falada por estrangeiros africanos) e 

pela língua geral de base banto, na maioria do Brasil, e de base iorubá, na 

Bahia (RODRIGUES, p. 119).  

 

3.1 Realidade linguística do continente africano 

 

Para melhor compreender o contato das línguas africanas com o 

português no Brasil, é importante entender a realidade linguística atual da 

África. Primeiramente, é importante saber que não existe uma língua africana, 

o continente africano apresenta aproximadamente um terço das línguas do 

mundo. De acordo com o inventário produzido pelo Ethnologue (apud, Bonvini, 

2008, p. 22-23), as línguas africanas chegam ao número de 2.092. Greenberg 

(CASTRO, 2005, p. 27), por volta de 1950-1963, distribuiu essas línguas em 

quatro grandes troncos: o Nigero-congolês (Níger-congo) – com a maioria das 

línguas (1.495); o Afro-asiático (Afro-asiatic) – com 353 línguas; o Nilo-saariano 

(Nilo-saharian) – 197 línguas; e o Coissan (Khoisan) – com o menor número de 
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línguas, 22. O mapa a seguir ilustra claramente a distribuição desses troncos 

linguísticos no continente africano. 

 

           Mapa 03 

 

 

 

Houaiss (1985, p. 101) considera que os africanos, traficados para o 

Brasil, trouxeram, no mínimo, 20% das línguas faladas na África (basicamente 

dos grupos bantos e sudaneses), o que equivale, em números absolutos, a um 

quantitativo que oscila entre 300 e 400 línguas. Comparado ao número de 

línguas existentes na África, esse quantitativo pode ser considerado bastante 
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reduzido, mas o suficiente para deixar fortes marcas no português. A 

dificuldade de chegar aos interiores africanos fazia com que os europeus se 

contentassem com os negros da Costa, ficando linguisticamente também 

restritos aos falantes dessas localidades. Durante a maior parte do tráfico 

negreiro, os africanos que habitavam áreas distantes do mar conseguiram se 

manter em segurança, livres da exploração européia e conservando suas 

línguas longe das terras brasileiras.  

Foram trazidos, no tráfico transatlântico para o território brasileiro, os 

negros de duas áreas africanas: do oeste-africano (o maior número de línguas 

trazidas para o nosso país), e da área austral (maior número de falantes no 

Brasil). Fazem parte do primeiro grupo as seguintes línguas e suas diversas 

tipologias (Bonvini, 2008, p. 30): 

 

Atlântica: fula (fulfulde), uolofe, manjaco, balanta; 
Mandê (sobretudo, o mandinga): bambara, maninca, diúla; 
Gur: subfamília gurúnsi; 
Cuá (subgrupo gbe): eve, fon, gen, aja (designadas pelo termo jeje 
no Brasil); 
Ijóide: ijó; 
Benuê-congolesa: 
Defóide: falares iorubás designados no Brasil pelo termo nagô-queto; 
Edóide: edo; 
Nupóide: nupe (tapa) 
Ibóide: ibo 
Cross-River: efique, ibíbio; 
Afro-asiático: chádica: hauçá; 
Nilo-saariano: saariana: canúri. 

 

Na área austral, localizam-se as línguas do subgrupo banto, que de 

acordo com Castro (2005, p. 25) foram as que mais despertaram o interesse 

dos linguistas por apresentarem um “caráter homogêneo de um grupo amplo, 

cujas inúmeras línguas apresentam muita semelhança entre si”. A seguir, as 

principais línguas do grupo banto: 

 

H.
23

 10 congo (quicongo): quissolongo, quissicongo (quissangala), 
quizombo, quissundi e quivíli, iuoio (fiote), quiombe (faladas em 
Cabinda e em Loango); 

                                                 
23

Gü thrie criou uma “classificação prática” para um melhor entendimento da realidade lingustica 
africana, na qual agrupou as línguas por semelhanças, dessa forma criou grupos 
(representados por números) e zonas (representadas por letras), cada zona equivale a um 
conjunto de grupos que têm um dado número de traços comuns e que estão próximos 
geograficamente. A zona H compreende toda região do sul do Congo-Brazzaville, sudoeste do 
Congo-Kinshasa, noroeste de Angola. (Castro, 2005, p. 30) 
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H. 20  quimbundo: quissama, quindongo; 
H. 30 iaca-holo: iaca, imbangala, chinji; 
K.

24
 10  chôcue: uchôcue, ochinganguela, chilucazi, luena (luvale); 

 
L.

25
 30  luba: chiluba-cassai (lulua); 

L. 50  lunda: chilunda, urunda; 
P.

26
 30  macua: amacua; 

R.
27

 10  umbundo: umbundo, olunianeca; 
R. 20  cuaniama, indonga: ochicuaniama, cuambi; 
R. 30  herero: ochiherero. 

 

3.2     O sofrimento sociolinguístico dos africanos no Brasil  

 

Aos serem vendidos aos fazendeiros brasileiros, os negros sofriam uma 

tentativa de mutilação linguística. Segundo Rodrigues (1932-2008), ao chegar 

ao Brasil, o negro “era obrigado a aprender o português para falar com os 

senhores brancos, com os mestiços e os negros crioulos”, sendo proibida 

qualquer comunicação em línguas africanas. De acordo com Henckel (2005, p. 

39), a política linguística adotada pelos portugueses no período escravista 

poderia ser chamada de “glotocida” ou “glotofágica”, pois tinha por finalidade 

evitar a comunicação em línguas africanas no Brasil, para isso, os 

compradores dos escravizados selecionavam os negros “de maneira a não 

ficarem juntos nem por línguas, nem por etnias, nem por famílias, a fim de 

impedir a sua organização em movimentos rebeldes contra os senhores”. Para 

Houaiss, “os povos, ao assimilarem a língua do outro, tornam-se facilmente 

manipuláveis, acabando por perder sua identidade, sua independência e, com 

ela, sua liberdade” (apud CARVALHO, 2009, p. 17). Conscientes da 

importância da língua para uma sociedade, os senhores de escravos tentaram 

mutilar os negros linguisticamente.    

Outro fator que contribuiu para o “padecimento” das línguas africanas no 

Brasil foi o fato de que, ao chegarem à nova terra, os africanos se deparavam 

com uma realidade bem diferente (novas noções, sentimentos, plantas, 

objetos, costumes). As línguas desses povos foram desenraizadas, o que 

causou uma grande “ruptura semântica” (BONVINI, 2008, p. 33), uma vez que 

                                                 
24

 A zona K equivale à área do nordeste de Angola, prolongamento no Congo-Kinshasa, 
Zâmbia e Botsuana. 
25

 A zona L, chamada de  Luba, localiza-se no centro sul do Congo-Kinshasa, com 
prolongamento em Zâmbia 
26

 A zona P corresponde a Costa oriental, Moçambique, Tanzânia e Malavi. 
27

 A zona R refere-se a todas as línguas faladas no sul de Angola, Namíbia, com 
prolongamento para Botsuana. 
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a realidade que elas representavam estava do outro lado do Atlântico, “o 

sentido das palavras tornou-se brutalmente obsoleto ou passou a „girar em 

falso‟, porque elas não refletiam mais a realidade africana”28. Outra ruptura 

sofrida foi a “dialógica” que ocorreu no momento em que cada língua africana 

foi obrigada a conviver com um grande número de outras línguas (européias, 

indígenas e africanas). Os falares africanos eram considerados inferiores, 

obrigados a aderir à cultura europeia, a ponto de perderem “seu valor 

identitário”29: 

 
Todas as línguas africanas chegadas ao Brasil foram, na verdade, 
línguas retiradas de seu nicho ecológico, submetidas a diversas 
rupturas – fonológicas, morfológicas, morfossintáticas e semânticas - 
niveladas pela ausência de variantes dialetais e confrontadas com 
novos contatos linguísticos. (Bonvini, p. 53) 

 

O intenso contato das línguas africanas com diversas outras línguas e a 

proibição de se falar qualquer matriz africana resultaram na ausência de 

comunidades no Brasil que ainda falem línguas da África. O que alguns 

etnolinguistas reconhecem são as influências deixadas pelas línguas africanas 

no português do Brasil, as quais não constituem uma língua diferente do 

português brasileiro. 

 

3.3 Línguas Africanas: essencialmente orais 

 

Além do português ser a língua do colonizador, o fato de as línguas 

africanas e indígenas, na época, serem basicamente de tradição oral fez com 

que os europeus impusessem sua língua, alegando que os outros povos ali 

presentes eram “portadores de cultura inferior ou até mesmo desprovidos de 

qualquer tipo de cultura” (CASTRO, 2005, p. 65). Esse argumento serviu de 

base para os colonizadores que afirmavam que índios e negros não tinham 

alma e se valeram disso para justificar todo processo de escravidão e 

sofrimento que impuseram a esses povos. 

Apesar de o ser humano ser essencialmente marcado por práticas 

linguísticas que envolvem mais a oralidade do que a escrita, “somos seres 

eminentemente orais” (MARCUSCHI, 2001, p. 24), a escrita continua gozando 

                                                 
28

  Ibid., p. 33 
29

  Ibid.,p. 33 
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de maior prestígio que a fala, sendo sinônimo de cultura e poder, em função 

das práticas sociais que a envolvem e da “pedagogia vigente no mundo 

ocidental, que sempre privilegiou o ler e o escrever diante da não menos 

importante e mais antiga arte do falar e ouvir” (CASTRO, 2005, p 65). “Uma 

sociedade pode ser totalmente oral ou de oralidade secundária” (MARCUSCHI, 

2001, p. 25), no entanto, as comunidades que não possuem a variedade escrita 

da língua sempre foram consideradas inferiores por aqueles que a possuíam. 

Nesse sentido, as línguas africanas foram muito desvalorizadas por, na época 

da escravidão, serem línguas absolutamente orais. Estudos recentes procuram 

desconstruir esse conceito de superioridade e inferioridade linguística e 

cultural: 

  

A verdade é que todas as línguas até hoje estudadas, não 
importando o quanto primitivas ou civilizadas as sociedades que as 
utilizam nos possam parecer sob outros aspectos, provaram ser, 
quando investigadas, um sistema de comunicação complexo e 
altamente desenvolvido (Lyons, 1987, p. 37-38).  

 

Este sistema de que fala Lyons foi estudado, pela primeira vez, nas 

línguas africanas, por Pedro Dias, no Brasil, ao desenvolver a descrição e 

análise do quimbundo na Arte da Língua de Angola. Bonvini (2008, p. 57) 

defende que as línguas africanas, mesmo desprovidas da variedade escrita e 

da gramaticalização, já apresentavam naquela época “certa codificação ligada 

ao uso da fala”, que, segundo o autor, se manifestou: 

 

Sob forma de “interditos” de proferimento relativos ao espaço, ao 
tempo e aos interlocutores e também sob forma de aprendizagem 
das manipulações das imagens e dos símbolos (análoga a nossa 
retórica), conjunto de regras específicas das sociedades ditas de 
tradição oral.   
Embora num grau menor, encontram-se no Brasil formas análogas 
no emprego das línguas e da “fala” no seio dos cultos do tipo 
candomblé, onde coexiste, aliás, uma verdadeira tradição oral 
africana (Bonvini, 1989), que se manifesta pelo valor intrínseco 
atribuído à noção de fala (ritualizada na iniciação e na adivinhação) e 
aos textos orais que ela utiliza (narrativa, contos, provérbios, 
cânticos e diversos textos ligados a atividades rituais). Nada disso, 
ao contrário, ocorre no culto de tipo umbanda, onde é o português 
que predomina. 

 

A predominância oral das línguas africanas no período da escravidão foi 

um dos fatores responsáveis pelo pouco interesse dos pesquisadores acerca 
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desse assunto. Investigar as línguas africanas faladas no Brasil é um trabalho 

árduo, pois a quantidade de material escrito daquela época é bastante 

escassa, com divergências entre os pesquisadores e sem registros detalhados. 

Quando vieram para o Brasil, na condição de escravizados ágrafos, se valendo 

apenas da tradição oral, esses povos “terminaram sendo vistos, por mais essa 

razão infundada, como se fossem portadores de cultura inferior ou até mesmo 

desprovidos de qualquer tipo de cultura” (CASTRO, 2005, p. 65). Esse 

argumento absurdo serviu aos colonialistas para justificar as crueldades da 

escravidão, os negros eram tidos sem cultura, sem capacidade intelectual e, 

para muitos, sem alma, portanto, seres para servirem aos brancos (superiores) 

como escravos.     

Atualmente, a fim de diminuir a dívida que temos com as línguas da 

África, alguns institutos de estudos africanos no Brasil oferecem curso práticos 

de iorubá, e algumas lideranças negras no país defendem a introdução da 

língua iorubá na grade curricular das escolas secundárias da rede pública da 

Bahia. Sobre essas propostas, Castro (2005, p. 67) declara o seguinte: 

 
Se por um lado é uma atitude louvável, na medida em que procura 
resguardar as raízes da linguagem litúrgica de uma parcela 
significativa das religiões afro-brasileiras, por outro, estaríamos 
contribuindo para sustentar o estereótipo colonialista de se idealizar 
o continente africano como um país singular, isto é, uma “África 
única”, de língua e cultura iorubá, sem considerar sua variedade 
étnica, linguística e cultural.  

 

A etnolinguista baiana apresenta alguns procedimentos importantes para 

desenvolver trabalhos voltados para as línguas africanas, superando a carência 

de materiais escritos: considerando que a tradição oral é riquíssima em 

“acúmulo de experiências materiais e espirituais vivenciadas pelo grupo”, as 

investigações devem iniciar-se pelos estudos das manifestações populares 

(folclóricas) e dos falares africanos presentes nos grupos de religião afro-

brasileira e nas comunidades de presença africana ainda visível, 

“geograficamente mais localizadas em antigos núcleos de quilombos e 

senzalas, que também se encontram em várias regiões do país” (CASTRO, 

2005, p. 71). O passo seguinte é chegar ao português brasileiro avaliando os 

diversos “níveis socioculturais de linguagem dos falares regionais”30 e, por 

                                                 
30

 Ibid., p. 71 
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último, levantar o referencial teórico disponível de acordo com o foco da 

pesquisa.   

 

3.4     Os africanos e a Língua Portuguesa 

 

Henckel (p. 42) apresenta uma análise da competência linguística dos 

negros originários da África, classificando-os em três grupos: o primeiro, 

formado por negros ladinos ou escravizados, que chegavam ao Brasil já com 

um conhecimento básico do português para fins práticos e elementares, uma 

vez que este idioma foi a língua franca da costa ocidental africana do século 

XV ao XVIII. O segundo grupo era constituído por aloglotas africanos, 

totalmente alheios à língua portuguesa, chamados de boçais, tinham que 

aprender a língua geral da localidade onde se encontravam no Brasil para se 

comunicar com os que aqui já estavam. O terceiro, e último, eram os crioulos, 

filhos de mães africanas, esses negros escravizados nasciam no Brasil e 

tinham a língua portuguesa como língua materna.  

O grande número de negros e mestiços no Brasil foi fator determinante 

para a forte influência das línguas africanas no português. A maioria dos 

homens negros trabalhava na agricultura e nas minas, enquanto as 

escravizadas ficavam encarregadas dos afazeres domésticos na casa-grande, 

assumindo as funções de ama-de-leite, mucama e cozinheira.  

O contato direto da mulher negra com as famílias dos senhores de 

engenho possibilitou, ao mesmo tempo, uma mistura de raças e de línguas; a 

língua mestiça, já existente, ganhou espaço entre os brancos. As mães de leite 

(também chamadas de bás, mães negras, amas ou amas-secas) exerceram 

grande importância na influência linguística do português do Brasil, uma vez 

que, criavam “os filhos dos senhores brancos, os „yoyôs‟ e as „sinhás‟ (...)” 

(HENCKEL)31, ao cantar e contar histórias para os filhos dos fazendeiros, 

essas mulheres influenciavam linguística e culturalmente essas crianças, 

criando também laços afetivos. As mucamas, uma espécie de damas de 

companhia e confidentes das sinhazinhas, e, muitas vezes, obrigadas a 

assumir o posto de amantes dos senhores de engenho, exerceram sua 

                                                 
31

 cit., p. 65-66 
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influência linguística junto às yayás (moças brancas) e aos donos da fazenda, 

nas longas horas de conversas estabelecidas.  As cozinheiras, nesse processo 

de inserção linguística, além de introduzirem vários condimentos africanos 

(com seus respectivos nomes), também eram companheiras de longas 

conversas com as donas da casa grande. Algumas dessas cozinheiras ou 

amas-secas desempenhavam uma função muito importante fora da casa 

grande, a de ialorixá, ou mãe-de-santo, líder afro-religiosa, que também 

cumpriu um papel sociolinguístico relevante, com autoridade igual ao do 

babalorixá (pai-de-santo), essa mulher exercia sua liderança religiosa junto aos 

negros africanos e aos demais seguidores das religiões da África. Donas de 

profundo conhecimento religioso, elas lideravam os cultos aos orixás, 

transmitindo principalmente a cultura e palavras sudanesas. Parte desses 

saberes religiosos também era compartilhado com os brancos que, mesmo de 

maioria católica, tinham curiosidade sobre as cerimônias religiosas dos negros.   

 

3.5.      Línguas do grupo banto no Brasil  

 

As línguas do grupo banto tiveram tanta importância no Brasil que 

pesquisadores da  época   do  tráfico - como Macedo Soares e João Ribeiro - a  

princípio, chegaram a acreditar que eram bantos todas as línguas africanas 

faladas no Brasil naquele momento. Sobre isso, Rodrigues (p. 116) teceu a 

seguinte crítica “Os que têm estudado o assunto baseiam-se no erro de que só 

as línguas bantos foram faladas no Brasil, ou pelo menos só elas tiveram valor 

e merecem atenção.” As línguas do grupo banto que mais influenciaram o 

Brasil pertencem ao tronco Nigero-congolês, e estudos desenvolvidos a partir 

de 1950 classificam-nas como subgrupos e não  mais  como  língua  principal.  

Nesse sentido, Bonvini esclarece que:  

 

[...] esse conjunto de línguas tinha sido tratado como uma família 
plena e separada, e muitas  vezes  como  “a família”  de referência, 
exercendo, aos olhos de alguns, o papel  de  representante-tipo  do   
“original africano”,   a   classificação   linguística considera-o hoje, a 
despeito do número impressionante de suas línguas e de seus 
falantes, como um membro do subgrupo bantóide do Sul, 
pertencente à subfamília bantóide, que se insere na família benuê-
congolesa, que é uma porção do tronco nigero-congolês. Essa 
classificação não diminui em nada sua importância no plano 
linguístico. (2005, p. 24) 
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O etnolinguista francês também afirma que, até 1862, o termo “banto” 

não designava nenhuma língua (nem no Brasil nem na África). Nas línguas 

africanas, significava “pessoas”, “homens”, fruto da junção do prefixo /ba-/ que 

significa o plural do pronome “ele” e “ela” (“eles” e “elas”) com o radical /-tu/ ou 

/-ntu/, que refere-se à “pessoa”, “ser humano”.  A grafia também variava de 

acordo com a língua: “banto (quicongo); wántù (quissicongo); àtù (quimbundo); 

watu (suaíli), etc.” (BONVINI, 2008, p. 24). 

As línguas do grupo banto possuem um sistema de classes 

determinadas por meio de prefixos. Castro (2002, p. 53) afirma que a estrutura 

dessas línguas possui características semelhantes ao português, o que 

possivelmente foi fator favorável para o processo de africanização do 

português e aportuguesamento das línguas africanas. As línguas africanas são 

línguas de concordâncias (determinadas por prefixos, sendo assim, todos os 

substantivos que possuem o mesmo prefixo fazem parte de determinada classe 

e “impõem a concordância das palavras dependentes - adjetivos, pronomes e 

verbos - por meio dos mesmos prefixos (CASTRO, 2002, p. 53). São línguas 

essencialmente vocálicas (com um total de dez a catorze vogais orais); e, nas 

sílabas, prevalece a estrutura CV (consoante-vogal). Castro (2005, p. 120) 

esclarece a importância dos africanos para a formação do português brasileiro 

e ressalta a preponderância banto nesse processo: 

 
Por parte do africano, o negro banto, mais do que outros, foi o mais 
importante agente transformador e transmissor de língua portuguesa 
em sua modalidade brasileira, em consequência da densidade 
demográfica e amplitude geográfica alcançada por sua distribuição 
humana e antiguidade da sua presença em território do Brasil 
colônia. Ao encontro dessa base linguística já estabelecida, as 
contribuições sobrepostas por falantes de línguas da família kwa do 
grupo ewe-fon e, por fim, do ioruba, em número relativamente menor 
e mais localizados em meios urbanos.   

 

Três línguas bantos exerceram maior influência no português do Brasil: o 

quicongo, o quimbundo e o umbundo. Durante a escravidão, a maioria dos 

escravizados que foram levados para todas as regiões do Brasil era falante 

dessas línguas bantos. O contato com a língua portuguesa foi tão intenso que 

centenas de empréstimos lexicais foram integrados ao português e deles têm-

se “derivados portugueses formados a partir de uma mesma raiz banto, sendo 
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utilizados com bastante frequência no português de uso padrão no Brasil” 

(Henckel, 2005, p. 45), sem que os falantes brasileiros se deem conta de suas 

origens. 

 

3.5.1 Quicongo 

 

O quicongo – é a língua falada pelo povo bacongo, que reúne vários 

falares regionais utilizados nas regiões correspondentes aos limites do antigo 

Reino do Congo, hoje compreende do sul do Congo-Brazzaville até o Cabo 

Lopes, no Gabão, sudoeste do Congo-Kinshasa e noroeste de Angola, nas 

províncias de Cabina, Zaire e Uíge. Para Castro (2005, p. 35), a importância 

histórica desse povo e língua pode-se observar nos autos populares chamados 

de congos e congadas e na tradição do reino do Congo, cerimônia de tamanha 

grandiosidade a qual Luís de Camões, nos Lusíadas, refere-se: 

 

“Ali o mui grande reino está de Congo 
Por nós já convertido a fé de Cristo, 
Por onde o Zaire passa claro e longo 
Rio pelos antigos nunca vistos.” 
(Canto Quinto, 13) 

 

De acordo com a classificação de Güthrie, o quicongo ocupa a Zona H 

16. Atualmente, é a língua nacional de três países: República Popular do 

Congo, República Democrática do Congo e Angola. Henckel (p. 47) apresenta 

os principais grupos dialetais do quicongo: 

  

Kishikongo (no Sul da região), o Kizoombo; o Kakongo (Fiote) de 
Cabinda; o Kyombe (Mayombe) com o Kivungunya, que derivou do 
“Kyombe clássico”; o Mazinga da região central (em Mukimbundo); o 
Kikongo oriental (em Kisantu) e o Laadi da região do Nordeste.  

 

São africanismos do quicongo: fubá, dedê, catota, cafungar caçula e 

capanga. 

 

3.5.2 Quimbundo  

 

O quimbundo, falado pelos ambundos, que habitavam a região central 

de Angola, correspondente à capital Luanda, a Malanje, Bengo e Cuanza do 
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Norte até Ambriz, “em território equivalente ao antigo Reino do Dongo (Kimb. 

Ndongo), chamado pelos portugueses de Angola, do banto “ngola” (o divino), 

título atribuído aos seus soberanos” (CASTRO, 2005, p. 35). O nome dessa 

língua já teve outras denominações antes de chegar à atual: ambundu, bundu e 

bunda. Foi a primeira língua banto a ser conhecida na Europa (Henckel, p. 46) 

e também foi a primeira a ser escrita e estudada pelos jesuítas, com a 

gramática do missionário Pedro Dias. O quimbundo corresponde à zona H 21 

(classificação de Güthrie).   

Mendonça, ao estudar as classificações determinadas pelos prefixos, 

chegou à conclusão de que o quimbundo possui dois tipos de prefixos: os 

nominais e os concordantes, os primeiros indicam a classe a que pertence a 

palavra e o número (singular ou plural). Os prefixos concordantes derivam dos 

nominais e estabelecem a concordância entre os substantivos e seus atributos. 

O pesquisador apresenta um levantamento dos principais prefixos nominais e 

concordantes do quimbundo, no singular e plural, concluindo que “quase 

sempre os prefixos nominais acompanham as palavras quimbundas na 

passagem para o português” (1973, p. 53), por exemplo, o prefixo mu, que 

aparece em muitas palavras de origem africana no PB, era utilizado para 

indicar o singular nominativo das palavras pertencentes a primeira e segunda 

classes: mu-léeke (criança), mu-kambu (esconderijo) e mu-lambi (roupa velha). 

Se a língua portuguesa tivesse aderido às formas plurais desses termos, 

utilizaria: a-léeke, mi-kambu e mi-lambi. Ao passar pelo processo de adaptação 

aos padrões da língua portuguesa, acrescentou-se o “s” à forma singular do 

quimbundo para formar o plural das palavras. 

 

Quadro 03 

 

  

PREFIXOS 

NOMINAIS 

 

PREFIXOS  

CONCORDANTES 

  

Singular      /         Plural 

 

Singular      /       Plural 

 

1ª classe – Seres animados 

 

  mu                               a 

 

  u                            a 

   u                           i 
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2ª classe – Seres inanimados 

3ª classe – Instrumentos 

4ª classe – Objetos de grandeza 

5ª classe – Termos abstratos 

6ª classe – Objetos de extensão 

7ª classe – Termos abstratos                  

8ª classe – Termos verbais 

9ª classe – Animais 

10ª classe – Diminutivos 

 

  mu                               mi 

  ki                                   i  

  ri                                  ma 

  u                                 mau 

  lu                                malu 

  tu                                matu 

  ku                               maku 

  __                                 ji 

  ka                                tu 

   ki                           i 

   ri                           ma 

    u                          ma 

    lu                         ma 

    tu                         ma 

    ku                        ma 

     i                            ji 

     ka                        tu 

 

O quimbundo gozou de alguns privilégios e exerceu maior influência 

sobre o português do Brasil, pois, de acordo com Rodrigues (p. 119), duas 

línguas “foram adotadas como línguas gerais no país, o nagô ou iorubá, na 

Bahia, e a quimbunda ou congolesa, no norte e no sul.” Na condição de língua 

geral, o quimbundo conseguiu resistir com mais força ao processo “glotocida” 

que sofreu grande parte das línguas africanas em terras brasileiras.   

 

3.5.3 Umbundo 

 

O umbundo foi a língua dos povos ovimbundos, atualmente, é falada por 

3 milhões de pessoa e predomina numa região grande e bastante habitada que 

corresponde às províncias de Bié, Huambo e Benguela, ao sul de Angola. Na 

classificação de Güthrie, o umbundo pertence à zona R 11. Esta língua foi 

muito divulgada no século XIX pelas atividades comerciais, e serviu como 

língua veicular “em todo o sudoeste de Angola e no interior, ao longo da rota 

comercial. No Brasil, marcas dessa língua podem ser encontradas em dialetos 

dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo” (CASTRO, 2005, p. 

36). Sobre a estrutura dos vocábulos do umbundo, Henckel (p. 47-48) afirma 

que: 

 
As palavras são formadas por um radical invariável que conserva o 
seu valor próprio, ao qual se acrescenta uma ou mais partículas 
variáveis modificadoras do sentido do termo principal. No lugar das 
declinações ou flexões, é através de partículas ou prefixos que se 
indica o número gramatical dos nomes e dos pronomes pessoais, 
assim como o local das ações. Com as partículas e os prefixos se 
estabelecem as diversas relações de dependência entre os 
elementos de uma proposição. 
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A concordância de número determinada por prefixos também é 

observada na maioria das línguas do grupo banto, entre elas, o quicongo e o 

quimbundo.    

 

3.5.4  Presença banto em Pernambuco 

 

Em Pernambuco, as línguas do grupo banto que exerceram maior 

influência foram o quicongo e o quimbundo. A primeira, em função do grande 

número de negros quicongos presentes no Estado e da tradição do Rei do 

Congo, que adquiriu bastante força em Pernambuco, contribuindo, assim, para 

a divulgação da língua. O quimbundo destacou-se pelo prestígio linguístico em 

diversas partes do Brasil, por ter servido de língua veicular na comunicação 

entre escravizados de diversas nações, entre os ladinos e mestiços. O grande 

número de africanos quimbundos em terras pernambucanas também foi fator 

determinante para a forte influência dessa língua no Estado. Não esquecendo 

que Pernambuco abrigou o maior quilombo do Brasil, o dos Palmares, com 

aproximadamente vinte mil habitantes, distribuídos em nove aldeias que eram 

genericamente chamadas pelos portugueses “de mocambo, termo oriundo de 

mukambu, voz africana do quimbundo, significando literalmente telhado de 

palha” (FREITAS, 1977, p. 73), e adquirindo o sentido de “esconderijo” nas 

terras brasileiras. O quimbundo era a língua falada pela maioria dos negros do 

quilombo. 

Fernão Cardim também testemunhou a presença das línguas bantos em 

Pernambuco no século XVI, e relatou a visita que fez ao Estado em 1584, 

presenciando a comemoração do martírio de Ignácio d‟Azevedo e de seus 

companheiros feita pelos jesuítas: “„com uma oração em versos‟ mas também 

com outra feita por um irmão de 14 anos em „língua de Angola‟” (HENCKEL, p. 

37).     

Medonça (1973, p. 68) apresentou um lista de adjetivos bantos que 

circulavam em Pernambuco no início do século XX : “capiongo” (triste), “cafuçu” 

(indivíduo grosseiro), “cangulo” (leitão, porquinho), “manzanza” (preguiçoso), 

“banguelo” (sem dentes), “dunga” (valente), “granzanzá” (desengonçada), 

“cassange” (divino),  “inganzento” (rabujento, malcriado), “macambúzio” (triste), 
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“caçula” (filho mais novo), “capenga” (coxo, manco), “fiota” (elegante, dengosa), 

“zoró” (fora do comum, excessivo), “cutuba” (muito inteligente). Dos quinze 

adjetivos listados pelo pesquisador, apenas seis circulam atualmente no Recife: 

cafuçu, manzanza, banguelo, caçula, capenga e zoró. No entanto, muitos 

outros africanismos ainda são encontrados na fala dos recifenses, alguns 

desses, presentes na obra de Ascenso Ferreira, que será analisada mais a 

frente.  

 

3.6 Línguas sudanesas 

 

As línguas sudanesas, também conhecidas por oeste-africanas, são 

faladas em doze países localizados ao longo da Costa Ocidental da África: 

Nigéria, Benim, Togo, Gana, Costa do Marfim, Burquina-Fasso, Libéria, Serra 

Leoa, Guiné-conacri, Guiné-Bissau, Gâmbia e Senegal. Destacaram-se pelo 

grande número de línguas, de estruturas bastante diferenciadas entre si, 

faladas em regiões geograficamente menores, porém mais povoadas que as de 

domínio banto.  

Das línguas sudanesas, as que mais influenciaram o português “foram a 

do grupo ewe-fon e a iorubá, de sistema tritonal, constituídas de 7 vogais orais, 

mais as nasais correspondentes, onde a distinção fonêmica de comprimento 

não é relevante” (CASTRO, 2005, p. 38). A pesquisadora baiana continua a 

descrição da língua iorubá, afirmando que ela é isenta de derivados verbais e 

gêneros gramaticais, e que possuem a estrutura silábica formada por 

consoante-vogal (CV). A maioria dos negros iorubás (conhecidos também 

como nagôs) foi levada para o Estado da Bahia no fim do tráfico transatlântico, 

“em razão das guerras interétnicas que culminaram com a destruição do 

império Oió, em 1830” (CASTRO)32. A presença desse povo foi tão significativa 

na Bahia que a língua iorubá serviu de língua geral nesse Estado. Atualmente, 

ainda circulam muitas palavras iorubás referentes aos cultos afro-brasileiros, à 

culinária e a todas as manifestações culturais predominantes na Bahia.   

Apesar de as línguas do grupo banto terem gozado de bastante prestígio 

nos séculos passados, Castro33 afirma que atualmente “o iorubá é a única 

                                                 
32

  Ibid., p. 41 
33

  Ibid., p. 66 
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língua africana prestigiada por livros editados no Brasil desde 1958”. Isso pode 

ser atribuído ao fato de os povos nagôs terem adquirido grande destaque nas 

lutas contra a escravidão e construído um forte perfil de representação da raça 

afro-brasileira, a ponto de servir como referência nas temáticas afro-

descendentes no Brasil. 

O grupo linguístico ewe-fon, conhecido no tráfico principalmente por 

língua jeje e minas, é falado por mais de dez milhões de africanos. Trata-se de 

um conjunto de línguas semelhantes entre si. De acordo com Castro34, no final 

do século XVII, negros desse grupo foram trazidos, em grande quantidade, 

para Pernambuco, Bahia, São Luís do Maranhão, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro.  

Outra língua sudanesa que ganhou muito destaque na época do tráfico 

foi a hauçá, falada por mais de vinte milhões de africanos, do nordeste da 

Nigéria, que eram de religião muçulmana, a qual marcou também os fulas 

(mais claros, de origem berbere-etiópica) e os malês (ou mandingas, de 

tradição guerreira, considerados altivos e perigosos pelos lusos). Alguns 

teóricos atribuem grande importância aos escravizados hauçás, por considerá-

los alfabetizados, seguidores da religião muçulmana, leitores do Corão. No 

entanto, Castro apresenta outro perfil desses negros: 

Em relação, por exemplo, às lutas de negros islamizados ou malês 
na Bahia, liderados por hauçás e nagôs, está sempre presente a 
alegação de que “sabiam ler e escrever”, sem que, no entanto, fosse 
explicado não se tratar do português, mas de uma   habilidade   
limitada   a  copiar orações   do   Corão  em  caracteres  arábicos, o 
que não conferia, aos poucos capazes de fazê-lo, competência 
lingüística em árabe, nem sequer em português (2005, p. 65). 

 

Essa afirmação de Castro desconstrói a relação bastante divulgada 

entre a força guerreira dos africanos da Bahia e o fato de serem alfabetizados, 

eram negros guerreiros, como a maioria dos sudaneses, pois não se 

acomodavam à condição de escravizados, mas não se pode comprovar a 

prática da leitura desses negros, sobretudo, em língua portuguesa.  

 

3.6.1 Presença sudanesa em Pernambuco 

                                                 
34

  Ibid., p. 39 
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Durante muitos anos, a influência linguística sudanesa foi atribuída 

exclusivamente ao Estado da Bahia, contudo, documentos históricos 

comprovaram que as línguas do oeste-africano, particularmente a nagô, 

também foram faladas em terras pernambucanas. O Vocabulário Nagô, 

divulgado por Rodolfo Garcia, em 1934, no primeiro Congresso Afro-Brasileiro, 

sediado no Recife, comprova a presença dessa língua em Pernambuco. 

Atualmente a presença nagô nessa cidade é observada nos terreiros de 

candomblé da região, com as designações das divindades, oferendas, rituais, 

objetos, comidas e membros que fazem parte da religião afro-brasileira, por 

exemplo: Iansã (orixá dos ventos e das tempestades), Xangô (nome genérico 

dado a todos os terreiros de candomblé de Pernambuco) e babalorixá (pai-de-

santo). Essa prática teve início no século XVII, com a vinda dos escravizados 

sudaneses para o Estado. O terreiro mais antigo em atividade é o Obá-Ogunté, 

conhecido como Pai Adão, localizado no Recife. 

O senso do IBGE de 2000 apresentou um quantitativo de 12.988 

pernambucanos declarados umbandistas ou candomblecistas, ocupando a 

quarta posição entre as religiões mais seguidas no Estado. Esse número, em 

função da predominância banto (e não nagô) na época do tráfico, representa 

apenas 0,16% da população pesquisada, ficando muito aquém do Estado da 

Bahia, local onde as religiões afro-brasileiras predominam. Sobre essa 

pesquisa, também temos que levar em consideração que, em Pernambuco, as 

religiões de matrizes africanas ainda são tratadas com muito preconceito, fator 

que obriga muitos seguidores a esconderem suas crenças afro-litúrgicas.  

As palavras iorubás estão muito presentes na culinária baiana, 

designando alimentos como acaçá, acarajé, bobó, caruru e dendê. Destas, 

ganharam destaque em Pernambuco o acarajé e o bobó. No Recife, é comum 

encontrar pequenas barracas comercializando um acarajé (diferente do baiano) 

- bolinho feito de massa de feijão branco, frito com um camarão sobre a iguaria 

- (exclui-se aqui a pimenta e o tempero do acarajé baiano). O bobó de camarão 

também é um prato muito apreciado pelos recifenses, geralmente preparado 

sem o azeite-de-dendê.  
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3.7 Influência africana no Português do Brasil 

 

Um ponto de grande importância, no tocante à influência africana no 

português do Brasil, é que, enquanto as contribuições linguísticas dos índios 

ficaram restritas ao vocabulário, as línguas africanas influenciaram outras áreas 

do português brasileiro: a fonética, a morfologia, a semântica e a sintaxe 

(CASTRO, 2005; MENDONÇA, 1973). Estudar-se-ão agora os vestígios das 

línguas africanas no português falado no Brasil. 

 

3.7.1 Palavras africanas do Brasil  
 

A língua portuguesa foi muito influenciada pelas línguas africanas 

trazidas para o Brasil, a maioria, de origem banto, foi levada a diversas regiões 

brasileiras e influenciou tanto no léxico quanto na morfossintaxe, fonética e 

semântica da língua local. Esse sub-capítulo analisará apenas a presença 

africana no vocabulário do Brasil. Bonvini (2008, p. 105) esclarece que essa 

vastidão de africanismos no português é fruto de um processo progressivo, que 

se iniciou no século XV, em Portugal, “continuou na África nos séculos 

seguintes e, paralelamente, no Brasil, onde se desenvolveu de modo extenso”. 

Castro (2005, p. 126), ao pesquisar a presença de africanismos nos falares da 

Bahia, chega a um número de 2.621 palavras de origem africana, destas: 1.322 

são aportes bantos e 1.299 pertencentes às línguas do oeste-africano, 34 de 

origem imprecisa (podendo ser banto ou oeste africano). O Novo Aurélio, de 

1999, reconhece 2.000 termos africanos e o dicionário de T. Schneider, edição 

de 1991, aponta 3.000 verbetes da mesma origem (Henckel, p. 15-16). Sabe-

se que essas palavras não entraram na língua portuguesa do Brasil 

milagrosamente, o processo foi longo e doloroso, sobretudo, no que diz 

respeito aos povos e línguas da África. Para uma melhor compreensão, faz-se 

necessário analisar o processo dos empréstimos linguísticos de uma língua. 

 

3.7.1.1 Empréstimos linguísticos africanos 

 
Bonvini entende o empréstimo linguístico como “um fenômeno 

sociolinguístico normal e frequente” que “resulta do contato de línguas” (2008, 
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p. 103). De acordo com Alves e Bezerra (apud, CARVALHO, 2008, p. 08), 

existem três formas de introdução dos empréstimos linguísticos em uma língua: 

“alguns resultam de um contato entre populações que passam a conviver em 

um mesmo território (...). Outros são decorrentes do predomínio cultural de um 

país ou de uma região durante uma certa época (...). Outros, ainda, são 

resultantes do poder econômico de uma nação, que, em função desse poder, 

consegue um grande desenvolvimento científico e tecnológico, divulgando 

assim sua língua”. Os empréstimos das línguas africanas no português do 

Brasil aconteceram por meio das duas primeiras formas citadas por Alves e 

Bezerra, uma vez que um grande número de africanos escravizados foram 

trazidos para o Brasil e obrigados a conviver com os portugueses e indígenas 

aqui presentes. O quantitativo de negro foi tão grande que o senso de 1826 

apontou  que 75% da população do Brasil era de origem africana. Não é de se 

estranhar que, nesse intenso contato de línguas, as africanas tenham deixado 

tanta influência no PB. Na condição de escravizados, os africanos foram 

obrigados a aceitar e aderir a cultura e língua do colonizador sob pena de 

severos castigos; as religiões, danças, músicas, línguas, entre outras 

manifestações africanas, eram consideradas inferiores e primitivas pelos 

europeus.  

Um fator que muitas vezes justifica a introdução de empréstimos 

linguísticos é a importação de elementos de outras culturas e realidades: 

quando adquirimos objetos concretos ou abstratos de uma sociedade, 

trazemos junto o léxico correspondente, pois “o acervo lexical de uma língua 

reflete as experiências do povo que a fala” (CARVALHO, 2009, p. 40).  Ao 

cruzar o Atlântico, os africanos trouxeram consigo as heranças culturais de 

suas comunidades: nomes de alimentos, até então desconhecidos dos 

brasileiros e portugueses (acarajé, vatapá, abará); designações para os orixás 

(Oxum, Xangô), novas palavras para realidades já existentes no Brasil (caçula, 

carimbo), novas realidades para vocábulos brasileiros (pai-de-santo, mãe-de-

santo).  

As palavras africanas, com o tempo, sofreram as modificações 

morfológicas e fonéticas naturais da maioria dos empréstimos linguísticos 
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incorporados numa língua, Carvalho35 afirma que “um termo estrangeiro perde 

esta condição quando não é mais percebido como tal”. Atualmente, as palavras 

de origem africana, principalmente as do subgrupo banto, são utilizadas em 

diversos setores da sociedade sem que as pessoas se deem conta de suas 

origens, formando novas palavras derivadas dos radicais africanos, atingindo o 

que Deroy (1980, p. 234) chama de último grau de um empréstimo linguístico 

que é o de formar novas palavras por composição e derivação, tal qual ocorre 

com termos autóctones.  

Alves (apud CARVALHO, p. 45) classifica os empréstimos linguísticos 

em: homogêneos (o termo é sentido como não-nativo, desprezando os termos 

alógenos); e heterogêneos (a língua aceita os termos alógenos, submetendo-

os às adaptações estruturais necessárias). Bonvini (2008, p. 106) defende que 

a introdução dos empréstimos africanos no português do Brasil se deu de 

forma heterogênea, pois: 

 

Contextos discursivos heterogêneos, simultâneos ou sucessivos – 
escravidão, economia açucareira, produção de minérios, vida 
urbana, religião..., mas também resistências culturais – 
disseminados no tempo e no espaço, contribuíram para criar 
insularidades semânticas sob forma de vocabulários de 
especialidades. É assim que esse conjunto lexical é antes um 
conglomerado de vocabulários, alguns culturais e religiosos, outros 
técnicos (exploração agrícola e de minérios), outros 
socioeconômicos.  

 

Estimativas recentes apontam que os empréstimos linguísticos africanos 

no português do Brasil ultrapassam os três mil vocábulos, utilizados em 

diversos contextos do cotidiano do povo brasileiro. A seguir, uma pequena 

demonstração das ricas contribuições lexicais das línguas africanas, palavras 

do grupo banto e iorubás: 

 

Quadro 04 

     

 

Palavras que conservam 

os significados originais e 

 

 Simples – banguela, berimbau, cachaça,       

cachimbo, capanga, jiló, maxixe, mocotó, 

                                                 
35

  Ibid., p. 57 
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sofreram poucas altera-

ções nas formas: 

muamba, samba, tanga, xingar. 

 Compostos: lenga-lenga. 

 

 

Palavras híbridas, compos-

tas por elementos africanos 

e do português: 

 

 

 bunda-mole, cafundó de Judas, pau-de-

quiabo, pé-de-moleque.  

 

 

Palavras derivadas de 

africanismos: 

 

 bagunceiro, cachimbada, caçulinha, 

dengoso, forrozeiro, molecagem, sambista. 

 

 

Palavras portuguesas que 

adquiriram um sentindo 

especial graças ao contato 

com o africano: 

 

 despacho (ebó), dois-dois (ibêji), mãe-de-

santo (ialorixá). 

 

 

 

 

Palavras de santo: 

 

 

 Iansã (orixá do vento e tempestades), 

Iemanjá (rainha das águas, mãe dos 

peixes), Oxossi (divindade da caça e dos 

caçadores), Oxum (orixá dos rios e das 

pontes). 

 

 

Palavras africanas que 

substituíram as de sentido 

equivalente em português: 

 

 corcunda por giba, molambo por trapo,  

cochilar por dormitar, caçula por benjamim, 

dendê por óleo-de-palma, bunda por 

nádegas, marimbondo por vespa, carimbo 

por sinete.  

 

 

3.7.2 Influência na fonologia do português brasileiro 
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Algumas marcas fonológicas do português do Brasil são diferentes do 

português europeu. Uma linha de pesquisa do português histórico atribui essas 

marcas a heranças do português arcaico, defendendo, assim, que 

linguisticamente o Brasil apresenta-se mais conservador que Portugal. Scherre 

e Naro (2007, p.132) fazem parte desse grupo de pesquisadores e afirmam que 

devemos refutar a hipótese de que as diferenças entre o português de Portugal 

e do Brasil (não-padrão) tenham origem no contato com as línguas africanas 

em terras brasileiras e também atestam que: 

 

O português brasileiro e o português europeu, com semelhanças 
inquestionáveis, apresentam diferenças também inquestionáveis, 
que devem e precisam ser entendidas à luz do contexto linguístico-
social que cerca cada uma das comunidades de fala. Aliás, se 
alguma mudança maior houve no português, cujas consequências 
ainda não podem ser avaliadas, poderíamos até dizer que foi em 
Portugal e foi, de forma visível, no plano da fonologia, distinguindo o 
português europeu moderno e contemporâneo do português clássico 
(...), o que faz com que o português europeu hoje pareça aos 
ouvidos dos brasileiros um língua de natureza bem diferente, quase 
um português falado por estrangeiros.  (SCHERRE; NARO, p. 116) 

 

  Todavia, esse trabalho segue a linha de pesquisadores que defendem a 

influência africana no português brasileiro (BONVINI, CASTRO, MENDONÇA e 

RAIMUNDO). Estudos apontam várias características fonológicas das línguas 

africanas que se associam ao atual uso do português não-padrão e padrão do 

Brasil. Castro (2005, p. 77) defende que “o português de Portugal, arcaico e 

regional, foi ele próprio, de certa forma, mais ou menos africanizado pelo fato 

de uma longa convivência”, uma vez que, em Lisboa, havia um grande número 

de escravizados africanos, antes do início da colonização do Brasil. Castro 

também conclui que:  

 

O português do Brasil, naquilo em que ele se afastou, na fonologia, 
do português de Portugal é, à priori, o resultado de um compromisso 
entre duas forças dinamicamente opostas e complementares, ou 
seja, por um lado, uma imantação dos sistemas fônicos africanos em 
direção ao sistema do português e, em sentido inverso, um 
movimento do português em direção aos sistemas fônicos africanos, 
sobre uma matriz indígena preexistente e mais localizada no Brasil. 
(2005, p. 77)  
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Abaixo seguem alguns aspectos, no campo da Fonologia, pontuados 

pelos pesquisadores que defendem a influência africana no PB: 

  

 Omissão das consoantes finais: “cantá”, „coroné‟ “escrevê”, 

“papeu”, esse fenômeno coincide com a estrutura silábica das 

palavras em banto e em ioruba, que nunca terminam em 

consoantes (CASTRO, 2005, p. 09). 

 Desconstrução dos encontros vocálicos: outra peculiaridade das 

línguas africanas, particularmente do quimbundo, que podemos 

observar na pronúncia do Brasil, é que, assim como elas não 

possuem em sua estrutura silábica encontros vocálicos nem 

consonantais, a tendência da língua popular brasileira é desfazer 

esses tipos de encontros: “chero” por cheiro, “pêxe” por peixe, 

“lôco” por louco, “lavôra” por lavoura (MENDONÇA, 1973, p. 66). 

 Aféreses: segundo Mendonça (p. 63), “ao negro se atribuem 

aféreses violentas: “„tá‟ por estar, „ocê‟ por você, „cabá‟ por acabar 

e „Bastião‟ por Sebastião”. 

 
No que diz respeito à tonalidade, vale ainda ressaltar que, assim como a 

pronúncia africana, a do nosso português também é mais musical e vagarosa, 

para Castro (2005, p. 08): 

 
Essa interação lingüística, apoiada por fatores favoráveis de ordem 
sócio-histórica e cultural, foi provavelmente facilitada pela 
proximidade relativa da estrutura lingüística do português europeu 
antigo e regional com as línguas negro-africanas que o mestiçaram. 
Entre essas semelhanças, o sistema de sete vogais orais (a, e, ê, i, o 
ê, u) e a estrutura silábica ideal (CV.CV) (consoante vogal.consoante 
vogal), onde se observa a conservação do centro vocálico de cada 
sílaba, mesmo átona. Esse tipo de aproximação casual, mas notável, 
provavelmente possibilitou a continuidade do tipo prosódico de base 
vocálica do português antigo na modalidade brasileira, afastando-a, 
portanto, do português de Portugal, de pronúncia muito consonantal. 
(Cf. a pronúncia brasileira *pi.neu, *a.di.vo.ga.do, *ri.ti.mo em lugar 
de pneu, ad.vo.ga.do, rit.mo). 
 

3.7.3 Influência na Morfologia do português brasileiro 

 

No tocante à morfologia, atribui-se à influência africana principalmente a 

falta de concordância verbal e nominal, muito comum no português não padrão 
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do Brasil, pois as línguas de base africana não possuem o sistema de 

concordância sufixal, a maioria das línguas da África que chegaram às terras 

brasileiras tem sua concordância determinada pelo uso de prefixos. Castro 

(2005, p. 94) aponta algumas influências morfológicas, no português do Brasil, 

consideradas de origem africana: 

 

 Falta de flexão verbal: eu estudo, “tu estuda”, “ele namora”, “nós 

namora”, “eles namora”. 

 Falta de flexão nominal: “os professor”, “as caneta”, “os livro”, “os 

olho verde”, “Os home”. 

 Nas línguas africanas, as categorias de gêneros “ocorrem de 

acordo com a harmonia vocálica” (CASTRO, 2005, p. 94), já no 

português, tem-se “a/o”. Todavia, é possível observar, no 

português popular da variante interiorana e de idade (pessoas 

mais velhas) e também na linguagem de uma entidade da 

umbanda muito conhecida no Brasil (Preto Velho), a influência 

dessa marca africana: “minha senhor”, “minha menino”.  

 A dupla negação: “Eu não quero não.”, “Não irei não”. 

 

3.7.4 Influência na Sintaxe e semântica do PB 

 

Na sintaxe, a influência africana é menos notada (MENDONÇA, p. 69). 

Cunha e Cardoso (1970, p. 245) descrevem algumas características africanas 

na sintaxe e semântica do Brasil: no português não-padrão, o uso frequente 

dos pronomes átonos em posição proclítica: “me dá” ´por “dá-me” “te amo” por 

“amo-te”, “se comporte” por “comporte-se”. 

 Com relação à Semântica, os negros conferiram significados diferentes 

a palavras já usadas no português: “moçô”, no sentido de “jovem”; “amolar” no 

sentido de “aborrecer” e “terno”, no sentido de “roupa de homem” (CUNHA e 

CARDOSO,1970, p. 245). Algumas palavras do português foram agregadas às 

práticas litúrgicas afro-descendentes e ganharam novos significados: “terreiro” 

– casa de candomblé; “despacho” – oferenda aos orixás; “mãe”, “pai” e “filho” 

acrescidos de “-de-santo”: “mãe-de-santo”, “pai-de-santo” e “filho-de-santo”. 
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3.7.5 O multilinguismo, o crioulo e o português do Brasil 

 

Basso e Ilari (2007, p. 40) definem bilinguismo e multilinguismo como as 

diversas fases na qual a língua portuguesa passou a conviver com uma ou 

mais línguas numa mesma região. Sendo Portugal um dos principais países no 

processo da expansão marítima, a língua portuguesa saiu da Europa e firmou-

se em países da Ásia, América e África. Dados de 2004 calculam que mais de 

210 milhões de pessoas falam a língua portuguesa, o que a torna a oitava 

língua mais falada no mundo.  No Brasil colônia, a língua portuguesa sempre 

esteve em situação de multilinguismo: primeiro, no contato com as línguas 

indígenas e, depois, com as línguas africanas. 

 Durante os quase quatro séculos de tráfico de negros, muitos dos 

escravizados que aqui chegaram não sabiam o português e traziam suas 

línguas maternas como praticamente a única forma de comunicação. Basso e 

Ilari36 defendem que “o primeiro meio de comunicação usado no contato entre 

colonizadores e colonizados é geralmente um pidgin”, que é um sistema verbal 

de comunicação simplificado, diferente das duas línguas em conflito, sem 

estrutura linguística fixa, “no qual se faz um uso rudimentar do vocabulário das 

duas línguas em contato e a gramática é quase nula” (BASSO; ILARI, p. 39-

40). Dessa forma, seria certa a presença do pidgin de base africana e 

portuguesa, no período da colonização/escravidão brasileira. É provável que 

tenha se desenvolvido um pidgin, para uma comunicação inicial, até a 

utilização de uma língua geral de base africana (nagô, na Bahia, e quimbundo, 

nas demais localidades do Brasil) e, em seguida, os africanos dominaram a 

língua portuguesa e passaram a usá-la com as adaptações de um falante 

estrangeiro. Contudo, esses “estrangeiros”, em determinado período da 

História, somam 75% da população brasileira e deixam de ser estrangeiros 

para formar o povo brasileiro.  

Segundo Bonvini (2008, p.16), as línguas africanas no Brasil são 

analisadas de duas concepções distintas: a primeira, reconhecendo a influência 

africana no português brasileiro; e a segunda, levantando a hipótese de 

crioulização do português do Brasil nesse contato com as línguas africanas. A 

                                                 
36

  Ibid., p. 39 
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concepção da influência africana teve o debate inaugurado por Renato 

Mendonça (1933) e Jacques Raimundo (1933). A hipótese de crioulização do 

português brasileiro foi levantada pela primeira vez em 1880, por Adolfo Coelho 

“que classificou o PB com os crioulos afro-portugueses, definindo-os como 

dialetos de português europeu” (Bonvini, 2008, p. 17). Essa discussão volta à 

tona em 1940, com Sílvio Elia que defende ter existido no Brasil apenas 

semincrioulos (consiste numa simplificação da língua portuguesa) e não 

crioulos (que seria uma língua mista), “a situação de contato não produziu 

fusão de cultura, que seria ligada aos crioulos, ela simplesmente provocou a 

assimilação de uma cultura por outra, o que estaria ligado aos semicrioulos.” 

Os estudos sobre crioulização foram reforçados por mais dois filólogos: Melo 

(1946) e Silva Neto (1950), este último, a fim de diminuir a importância da 

influência das línguas africanas em todas as variedades do português do Brasil, 

“sustenta que no Brasil houve somente falares africanos episódicos, crioulos e 

semicrioulos que eram apenas uma deformação e uma simplificação do 

português” (apud Bonvini, 2008, p. 17). 

No final da década de 80 e início dos anos 90, dois pesquisadores norte-

americanos retomaram as discussões sobre a crioulização do PB: Gregory Guy 

e John Holm. O primeiro, com base na teoria variacionista, comparou o 

português popular brasileiro e o português padrão, detectando que as 

diferenças existentes entre eles não fazem parte de um processo evolutivo 

natural de uma língua, e sim, é fruto de uma crioulização que existiu há muitos 

anos no português do Brasil, e deixou traços no presente. Guy analisou 

aspectos morfossintáticos das duas variantes do português (padrão e popular), 

focando principalmente na concordância de número entre substantivo, adjetivo 

e determinante, e entre sujeito e verbo. Holm desenvolveu um estudo 

comparativo de expressões idiomáticas do português popular brasileiro com 

expressões de línguas africanas e crioulos. Com a experiência que esse 

pesquisador tem em estudos comparativos de vários crioulos de base ibérica, 

concluiu que o português vernacular brasileiro, PVB - “língua normalmente 

falada pelos brasileiros do estrato social mais baixo com pouca instrução” 
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(HOLM, 1994, p. 51) é um semicrioulo, “uma língua que resultou de um 

prolongado contacto entre uma língua crioula e uma não-crioula”37. 

  Naro e Sherre afirmam que esses novos estudos sobre crioulos atribuem 

um novo significado a esse fenômeno, pois “a crioulização não é mais 

identificada como a nativização de um sistema que inicialmente não era língua 

nativa de nenhum dos falantes”, mas passa a ser a “aquisição de linguagem no 

contexto de algum tipo de transmissão linguística irregular ou descontínua.” 

Para os pesquisadores, essa nova concepção de crioulização não tem 

conteúdo empírico, pois, dessa forma, a maioria das línguas seria classificada 

como fruto de crioulização, uma vez que a história da humanidade é cheia de 

guerras, dominadores e subjugados social e linguisticamente, o que ocasiona 

contatos entre línguas diferentes, substratos, superstratos e adstratos. Do 

contato entre as línguas africanas e o português do Brasil, temos um substrato 

africano, pois, com o passar do tempo os escravizados se viram obrigados a 

substituir suas línguas maternas pelo português.  

Após a fase de assistematicidade gramatical, característica do pidgin, é 

comum que a comunicação ganhe aos poucos uma estabilidade estrutural, 

criando normas gramaticais estáveis entre os falantes, o início da crioulização, 

que se dá definitivamente “quando o pidgin se torna a língua nativa de um 

segmento da comunidade” (NARO; SHERRE, p. 51). No entanto, os 

pesquisadores supracitados acrescentam que “a estabilização de um pidgin 

pode ocorrer sem crioulização no sentido clássico e formação de uma 

comunidade de falantes nativos”. Rougé procura definir o crioulo e 

problematiza a caracterização desse sistema linguístico: 

 

Adotaremos aqui uma definição “intermediária”, que considera os 
crioulos como sistemas lingüísticos resultantes de uma ruptura 
tipológica com uma língua “mãe” ou “lexificadora” – geralmente uma 
língua européia – em situação de colonização e/ou de escravidão. 
Os crioulos assim constituídos se impõem como a primeira língua de 
uma parte da sociedade, geralmente a do grupo dominado. Uma tal 
definição põe, de imediato, a grande questão que os crioulistas 
devem resolver: por que situações aparentemente semelhantes nem 
sempre produziram a crioulização (isto é, a ruptura tipológica)?  
(2008, p. 63). 

 

                                                 
37

 Ibid., p. 59 
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Nos estudos sobre essa distinção na formação dos crioulos, 

pesquisadores como Naro e Sherre (2007) citam o Brasil como exemplo de um 

país que não possui língua crioula, ao contrário de Cabo Verde, Guiné e São 

Tomé. Os autores combatem a ideia da crioulização, pois acreditam que o fato 

de o Brasil já possuir uma língua geral de base tupi, no período da colonização, 

inibiu a criação de um crioulo.  

Castro (2005, p. 119), ao estudar a influência linguística que as línguas 

africanas exerceram no português brasileiro e analisar a vasta contribuição 

cultural e linguística da África para o Brasil, não reconhece o nosso português 

como um crioulo, pois observa que o PB “é desprovido de traços formais 

suscetíveis de ser comparados aos crioulos falados nas antigas colônias 

inglesas, francesas e holandesas do Caribe.” Contudo, para a estudiosa 

baiana, isso não impede de ter existido no Brasil falares crioulos em diversas 

comunidades no período da colonização: 

 

A partir dessas conjecturas, reabrimos, para discussão, a hipótese 
de que as diferenças que separam o português falado no Brasil e em 
Portugal são, a priori, o resultado de um longo, progressivo e 
ininterrupto movimento explícito de aportuguesamento dos 
africanismos e, em sentido inverso, de africanização do português 
sobre uma base indígena preexistente no Brasil. Por sua vez, 
sustentada em fatores favoráveis de natureza extralingüística 
(prestígio social, poder econômico, escolaridade, etc.), essa 
estrutura emergente se revelou de caráter nivelador sobre os falares 
crioulos que, necessariamente, devem ter surgido em diferentes 
locais e épocas da colônia, em razão dela ter possibilitado a 
continuidade do tipo prosódico de base vocálica do português 
quinhentista (CASTRO, 2005, p. 119). 

 

Atualmente, pesquisadores como Silva (2004) e Lucchesi (2001) 

defendem que o português brasileiro é fruto de um processo que lembra de 

algum modo a crioulização. Carlota Ferreira, em 1961, desenvolveu pesquisas 

no Sul da Bahia, na comunidade rural de Helvécia, descendente de ex-

escravizados negros, lá a linguista detectou, na fala dos idosos, traços 

morfossintáticos e fenômenos linguísticos peculiares à comunidade com 

vestígios de uma possível crioulização (ocorrida no passado), em fase de 

descrioulização na atualidade. Segundo Henckel (p. 54) esse é “o único 

exemplo concreto, encontrado até agora, fornecendo dados sobre a existência 

de traços considerados crioulóides, no falar de uma comunidade rural 
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brasileira, por sinal, muito restrita.” Em 1987/1988, Alan Norman Baxter retoma 

as pesquisas de Ferreira, na comunidade de Helvécia e conclui que o dialeto 

dessa comunidade apresenta: 

 

traços que sugerem um processo irregular de aquisição e de 
transmissão de língua do tipo característico das línguas crioulas; (ii) 
o sistema verbal encontrado nos dialetos rurais do português do 
Brasil pode ser derivado de dialetos como o de Helvécia, 
desenhando assim um processo de descrioulização  (Bonvini, 2008, 
p. 19).  

 

Por meio da crioulização ou de influências diversas no português do 

Brasil, sabe-se que as línguas africanas contribuíram muito para a formação da 

língua portuguesa brasileira, não apenas nos empréstimos lexicais, mas 

também fonológicos, sintáticos, morfológicos e semânticos. 
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4.  A LEI 10.639/03 E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Em 09 de janeiro de 2003, passou a vigorar a lei 10.639, que legisla 

sobre a educação do Brasil, determinando que “Nos estabelecimentos de 

ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o 

ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira”. A lei inclui entre os conteúdos 

programáticos os que contemplem a “História da África e dos africanos, a luta 

dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 

sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro (...)”. De acordo 

com a Lei, esses conteúdos devem ser contemplados no âmbito de todo o 

currículo escolar em especial nas áreas de Educação Artística, Literatura e 

História Brasileira.  

As aulas de História das escolas brasileiras limitam-se a apresentar o 

negro na senzala, desenvolvendo o trabalho pesado do século XVI ao XIX, 

nesses estudos, as contribuições dos africanos restringem-se à produção da 

cana-de-açúcar, do café e ao garimpo do ouro. As religiões de matriz africana 

são vistas negativamente; as heranças culturais, entendidas como exóticas e a 

influência exercida na língua portuguesa é desconhecida praticamente pela 

maioria dos brasileiros.  

Sendo a língua um dos símbolos de nacionalidade, esse trabalho 

defende que os estudantes precisam conhecer a grande contribuição africana 

para a formação do português do Brasil. Contudo, é fundamental um 

esclarecimento acerca da importância e riqueza das variedades linguísticas a 

fim de evitar a construção de mais um equívoco sobre os africanos no Brasil: 

que, por causa deles, o brasileiro fala “errado”. É importante que o professor 

desconstrua esse conceito de erro e reforce o respeito às variações 

linguísticas, presentes em todas as línguas. De acordo com Berenblum (p.128): 

 

O estudo acerca dos processos históricos a partir dos quais vão se 
construindo as identidades, as línguas e as variedades lingüísticas é 
uma forma de compreender que nossa identidade, em constante 
construção, tem uma origem certa, contudo, complexa e conflituosa.  

 

Ao entender as condições dos escravizados no Brasil, o quantitativo de 

negros que foram trazidos e a relação entre o português brasileiro e as línguas 
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africanas, o aluno compreenderá melhor que o que é chamado de “erro”, na 

verdade, é o resultado da mistura linguística portuguesa e africana. Esse 

símbolo nacional cantado por Caetano Veloso, “Minha pátria minha língua”, não 

é apenas de Camões, mas também Pepetela e Agualusa. O brasileiro precisa 

conhecer a verdadeira história dos africanos no Brasil, não mais pela ótica do 

colonizador, ouvir a versão do colonizado, escravizado, para daí construir a 

identidade com base em elementos africanos, indígenas e europeus, uma vez 

que “a definição de identidade brasileira é o resultado da criação de variados e 

complexos atos linguísticos que a definem como sendo diferente de outras 

identidades nacionais” (SILVA, 2000, p. 77). É latente a diferença linguística 

entre o brasileiro e o português, acentuada, sobretudo, na oralidade. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) deu um grande passo para o 

combate ao racismo, ao realizar, em 2001, a Conferência Mundial Contra o 

Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de 

Intolerância. Para Santos (2003, p. 111) “a partir daí, ampliou-se a discussão 

sobre as formas de combate ao racismo e à discriminação racial, bem como 

sobre as condições de vida da população negra na África e na diáspora”. 

No Brasil, as questões étnico-raciais ganham respaldo jurídico há mais 

de duas décadas, no entanto, sua aplicabilidade sempre foi prejudicada pelo 

histórico preconceito enraizado na sociedade brasileira. A própria Constituição 

Federal, no art. 3º, inciso IV, garante a promoção de todos os cidadãos 

brasileiros, sem preconceito de origem, raça, sexo e quaisquer outras formas 

de discriminação. Determinação legal complementada tanto pelo decreto 1.904 

(de 1996), que assegura a presença das lutas dos negros na constituição do 

país, quanto pela lei 7.716, de 1999, que torna crime qualquer manifestação 

preconceituosa de raça. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), por meio do 

artigo 26, estabelece, particularmente no ensino de História do Brasil, o 

respeito aos valores culturais na educação e o repúdio ao racismo, na medida 

em que determina o estudo das constituições das diferentes culturas e etnias 

para a formação do povo brasileiro. 

Como é possível observar, um longo percurso foi traçado até chegar a 

lei 10.639, que possibilitou dois desdobramentos fundamentais para efetivação 

de práticas que respeitem e valorizem as origens africanas do Brasil. O 
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primeiro foi a realização do parecer 3/2004, desenvolvido pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE), que ressalta a necessidade da criação de 

diretrizes curriculares que garantam a efetivação da lei e “orientem a 

formulação de projetos empenhados na valorização da história e cultura dos 

afro-brasileiros e dos africanos, assim como comprometidos com a educação 

de relações étnico-raciais positivas” (MEC, 2004, p. 09). O outro 

desdobramento foi a Resolução I, de 2004, também fruto do Conselho Nacional 

de Educação, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana a serem observadas pelas instituições de ensino e que 

implicam em: 

 

[...] orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, 
execução e avaliação da Educação, e têm por meta promover a 
educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade 
multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais 
positivas, rumo à construção de nação democrática (MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, 2004, p. 31) 

 

Essa mesma Resolução também versa sobre a importância da formação 

de profissionais da educação aptos para cumprir o que determina a lei 

10.639/03: 

  

[...] as Instituições de Ensino Superior incluirão, nos conteúdos de 
disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a 
educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 
questões e temáticas que dizem respeito aos afro-descendentes 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2004, p. 31) 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

igualmente ressaltam a necessidade de formar professores capacitados para 

ministrar disciplinas e temas propostos pela lei 10.639/03, destacando a 

necessidade de: 

 
[...] inclusão de discussão da questão racial como parte integrante da 
matriz curricular, tanto nos cursos de licenciatura para a Educação 
Infantil, aos anos iniciais e finais da Educação Fundamental, 
Educação Média, Educação de Jovens e Adultos, como de 
processos de formação continuada de professores, inclusive de 
docentes no Ensino Superior (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2004, 
p. 23)  
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A imagem do negro, no Brasil, sempre foi atrelada ao feio e inferior. As 

escolas continuam contribuindo para o processo de branqueamento histórico 

do país, apresentando os negros apenas como escravizados, na verdade, 

estudam-se os negros como escravos, passando a ideia de que estes sempre 

foram escravos, de que nasceram em tal condição, quando se sabe (ou deveria 

saber) que a verdade é outra: os negros foram arrancados de sua terra natal, 

trazidos para um país distante forçados a trabalhar na condição de 

escravizados. A escola brasileira fecha as portas para os heróis negros, para o 

respeito à cultura e à religiosidade afro-brasileira, e, sobretudo, para a 

importância dos africanos na formação econômica, política, científica, social, 

cultural e linguística do Brasil. De acordo com Lopes e Arnaut:  

 

[...] sob o rótulo de sociedades primitivas e tradicionais foram 
elaboradas reflexões que apresentavam as culturas africanas como 
estáticas, sua população como detentora de uma forma de 
pensamento irracional, mítico ou fanático. Paralelo a isso, a história 
ia sendo escrita por militares, missionários e viajantes que, sem 
suporte acadêmico, registravam impressões e conhecimentos, 
tentavam explicar as culturas, migrações e intercâmbios. Nessa 
produção, que contém tanto reflexões simplistas e toscas quanto 
excelentes relatos e observações, podemos identificar formas de 
convivência na África, assim como o imaginário europeu (2005, p. 
37). 

 

Estudamos a história pela ótica do colonizador, do opressor, e nessa, ao 

negro, foi negada a condição de vítima para tornar-se vilão, ou merecedor de 

tal castigo, indigno de liberdade. Silva (2001, p. 53), ao estudar a discriminação 

do negro no livro didático, constata que:  

 

Quase toda representação do negro no livro didático pode concorrer 
para a sua auto-rejeição e rejeição ao seu outro assemelhado. Os 
sinais da auto-rejeição são visíveis nos descendentes de africano e 
traduzidos como “racismo do negro” pelos agentes da produção e da 
reprodução da auto-rejeição. (...). As mil formas de fazer o negro 
odiar a sua própria cor são veiculadas diuturna, cotidianamente e 
habilmente dissimuladas.   

 

As crianças, adolescentes e jovens, diante da imagem negativa 

historicamente construída do negro, formam suas identidades rejeitando as 

raízes africanas. De acordo com Sodré (1999, p. 34):  
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Dizer identidade é designar um complexo relacional que liga o sujeito 
a um quadro contínuo de referências, constituído pela intersecção de 
sua história individual com a do grupo onde vive. Cada sujeito 
singular é parte de uma continuidade histórico-social, afetado pela 
integração num contexto global de carências naturais, psicossociais 
e de relações com outros indivíduos, vivos e mortos. A identidade de 
alguém, de um “si mesmo”, é sempre dada pelo reconhecimento do 
“outro”, ou seja, a representação que o classifica socialmente.   

 

  Na construção de identidade, o indivíduo brasileiro, nas instituições de 

ensino ou até mesmo no sofá de sua casa, assistindo à televisão com os 

negros sempre em condições de pobreza, nas cozinhas e favelas, não quer 

construir-se a partir de tanta dor, preconceito e inferioridade negra. Sendo 

assim, recorre ao referencial branco e, em segundo caso, ao indígena, os 

primeiros descobridores do Brasil, povos em verdadeira harmonia com a 

natureza, símbolos de heroísmo e nacionalismo Romântico, eternizados nos 

versos de Gonçalves Dias e José de Alencar.  

As recentes discussões acerca da construção de identidade cultural do 

indivíduo e da coletividade apontam para a ideia da realidade multicultural das 

sociedades atuais. Dessa forma a identidade cultural de um individuo 

pertencente a uma sociedade complexa não pode ser atribuída apenas a um 

único grupo. No caso do Brasil, não se pode construir a identidade do país e 

dos brasileiros tendo apenas como referencial a sociedade europeia. De 

acordo com Couche (1996, p. 192): 

 

Na medida em que a identidade resulta de uma construção social, 
ela faz parte da complexidade do social. Querer reduzir cada 
identidade cultural a uma definição simples, pura, seria não levar em 
conta a heterogeneidade de todo grupo social. Nenhum grupo, 
nenhum indivíduo está fechado a priori em uma identidade 
unidimensional. O caráter flutuante que se presta a diversas 
interpretações ou manipulações é característico desta identidade. 

 

É importante que o professor tenha consciência da importância de se 

combater o racismo nas escolas e de levantar a auto-estima do alunado negro, 

maioria nas escolas públicas do país. Segundo Munanga (2000), o educador 

deve mostrar que a diversidade não constitui um fator de superioridade e 

inferioridade entre os grupos humanos, mas sim, ao contrário, um fator de 

complementaridade, e também ajudar o aluno discriminado para que ele possa 

assumir com orgulho e dignidade os atributos de sua diferença, sobretudo, 
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quando esta foi negativamente projetada. Nesse sentido, essa pesquisa 

procura contribuir para que o professor apresente a importância das línguas 

africanas para a formação do português do Brasil e trabalhe os poemas de 

Ascenso Ferreira em suas aulas, apresentando a beleza e riqueza dos negros 

presentes nos versos.  
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5.  ESTUDOS DESCRITIVOS 

 

5.1 Ascenso Ferreira  

 

Palavras de origem africana já apareciam na linguagem literária do Brasil 

nos versos de Gregório de Matos. No Recife, as obras de Gilberto Freyre, José 

Lins do Rego, Solano Trindade e Ascenso Ferreira apresentam-se como um 

rico corpus no trabalho com a imagem dos negros em Pernambuco e no Brasil. 

A presença de africanismos é recorrente nos textos desses escritores. Em 

meados do século XIX, com a Independência do Brasil (1822), a Abolição da 

escravatura (1888) e a instalação da República (1889), instaura-se um 

sentimento de nacionalismo, uma necessidade de afastar-se dos padrões 

europeus e buscar elementos, no Brasil, que afirmem uma identidade 

brasileira. Essa necessidade de independência cultural fez com que os 

escritores românticos fossem os primeiros a observar a diferença entre o PB e 

o PE, valorizando as contribuições africanas e indígenas. Vejamos um 

depoimento do escritor pré-romântico, Salomé Queiroga, sobre o português do 

Brasil: 

 

É uma língua forte e saborosa ao mesmo tempo; clara e colorada, 
cheia de espírito, excelente ao gosto, tendo bem o sainete de sua 
origem muito portuguesa, mas deixando ver distintamente em cada 
palavra, sua raiz bundo-guarani, no fundo do qual se distinguem com 
limpidez e transparência todas essas etimologias grega, latina, 
bundo-guarani com pérola e corais debaixo d‟água de um límpido 
mar. (...) Escrevo em nosso idioma que é luso-bundo-guarani. (...) 
riquíssima língua portuguesa, entre nós, ainda mais rica se tornou 
com o montão prodigioso de novos termos africanos e guaranis 
(apud Alkimim e Petter, 2008, p 146). 

  

Nas primeiras décadas do século XX, a independência cultural é firmada 

com o advento do Modernismo, e a obra de Ascenso Ferreira foi, por muitos 

críticos e escritores da época, considerada como o ápice do Modernismo 

brasileiro, pois se distanciava dos padrões europeus e trazia o que tinha de 

mais verdadeiro e original do povo nordestino, sertanejo, moreno, mulato, 

negro, “só mesmo Ascenso Ferreira com este Catimbó trouxe pro modernismo 

uma originalidade real, um ritmo verdadeiramente novo. Esse é o mérito 

principal dele a meu ver, um mérito inestimável” (ANDRADE, 1995, p. 17). 
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Nesse momento, os estudos sobre a influência africana no português do Brasil 

se intensificaram com Renato Mendonça, Nina Rodrigues, Jacques Raimundo 

e Gilberto Freire.  Palavras do grupo banto já circulavam no português pelos 

quatro cantos do Brasil, e as palavras sudanesas já se destacavam no Estado 

da Bahia. A obra de Ascenso Ferreira, repleta da cultura e de palavras 

africanas, ganha destaque no movimento modernista. 

O poeta nasceu em 09 de maio de 1895, na cidade de Palmares, filho de 

um comerciante e uma professora, foi registrado com o nome de Aníbal Torres. 

Trouxe as ideias abolicionistas de berço, pois sua mãe, e única professora, era 

uma abolicionista. Com infância carente, Ascenso terminou com muito sacrifício 

o curso primário. Aos vinte e três anos, muda o nome de registro para Ascenso 

Carneiro Gonçalves Ferreira. Um ano depois, muda-se para o Recife, onde 

casa-se e começa a escrever para os jornais da cidade. Publica também 

Catimbó e Cana Caiana. De acordo com Andrade (1995, p. 17-18), a poesia 

de Ascenso é um “contra senso por ventura racial, porém que não deixa de ser 

contra-senso, o termo caído numa poesia em que a voz entra como elemento 

de valorização”. Essa valorização de que fala o escritor carioca é percebida na 

beleza da voz do eu lírico negro, nordestino, sertanejo que exalta sua cultura, 

seu cotidiano simples, algumas vezes belo, e outras, sofrido. Manuel Bandeira, 

no prefácio da edição de luxo do livro “Poemas”, coletânea com textos dos três 

livros de Ascenso, analisa a obra do poeta, reconhecendo a originalidade: 

  

A essa originalidade de formas se acrescentam outra, mais valiosa, a 
maneira de sentir e exprimir a terra na sua paisagem e na sua gente. 
(...). Embora Ascenso se sirva muitas vezes do vocabulário e da 
sintaxe popular (há trechos de poemas seus que são puras 
transcrições de coisas ouvidas na boca do povo), nunca ele pratica o 
decalque, a paródia ao jeito de Catulo e outros, nunca aproveita o 
folclore como simples fator de pitoresco. Diga-se também que, por 
outro lado, não há na obra de Ascenso nenhuma intenção social de 
reivindicação, de reabilitação. Na sua poesia, como na pintura de 
Cícero, o que há é apenas a compreensão total e o amor mais fundo 
da vida nordestina (ANDRADE, 1995, p. 09). 

 
 

Andrade38 atribui parte da originalidade de Ascenso ao estreito contato 

que o poeta teve com o povo de sua terra: “Tendo abandonado as Cortes de 

Amor do Recife pelos terreiros dos pais de santos, pelos pátios da noite, entre 

                                                 
38

 Ibid., p. 20 
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catimbozeiros, bêbedos e cantadores, pelos cocos da praia, ele tira a melhor 

expressão da sua originalidade dos elementos folclóricos”. Correya (1998, p. 

23)afirma que “a poesia modernista de Ascenso Ferreira deslumbrou o pessoal 

da „Semana de Arte Moderna‟ de São Paulo”. Em suas viagens ao Rio de 

Janeiro e São Paulo, Ascenso é “aplaudidíssimo em recitais na residência de 

dona Olívia Penteado e no Teatro de Brinquedos, conduzido por Mário de 

Andrade” (p. 24). Nessa época, também se aproxima de Oswaldo de Andrade, 

Adelmar Tavares e Tarsila do Amaral. 

Diferente do poeta recifense Solano Trindade, Ascenso não escreveu 

uma poesia engajada na denúncia e no combate ao racismo, não buscou 

explicitamente a valorização dos afro-descendentes; nos textos do poeta de 

Palmares, o negro é percebido pelo contexto presente no poema, um eu-lírico 

que cultua seus orixás, mostra a força do maracatu, universo mágico das 

lendas folclóricas e ama uma bela morena. A forte presença de palavras 

africanas de origem nagô e, sobretudo, banta, na obra, também é um elemento 

que colabora para acentuar a força negra nos textos do poeta, esses 

africanismos também contribuem para a originalidade tão elogiada pelos 

críticos modernista da época.  

Em 1934, o poeta participa do I Congresso Afro-Brasileiro, realizado no 

Recife, sob inspiração de Gilberto Freyre. Dezessete anos depois, lança, no 

Rio de Janeiro, a edição de luxo de Poemas, reunindo textos de Catimbó, 

Cana Caiana e Xenhenhém. Ascenso era o grande recitador dos seus textos, 

encantava a todos que o ouvia, e a cada dia aumentava o número de pessoas 

que passavam a ouvi-lo nos botecos, encontros literários e teatros do Recife e 

do Brasil, por esse motivo construiu-se o equívoco de que a poesia de Ascenso 

era para ser ouvida e não lida (CORREYA, 1998, p. 33). Apesar da grande 

importância literária, Ascenso é esquecido pela Academia, os poucos trabalhos 

sobre o poeta focam o caráter folclórico de sua obra. Dessa forma, acredita-se 

que essa pesquisa também será importante por levantar uma nova discussão 

acerca dos textos desse autor: a influência africana na linguagem literária de 

Ascenso Ferreira. O poeta silenciou-se em 1965, aos 70 anos, e, infelizmente, 

com ele, sua obra também emudeceu, os textos desse “filho de professora 

metido a poeta” não aparecem nos livros didáticos, seus livros não são 

reeditados e sua voz caiu no esquecimento. 
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5.2 Apresentação do corpus 

 

Essa pesquisa analisou os 85 poemas presentes na coletânea 

comemorativa do centenário de nascimento do autor, Poemas de Ascenso 

Ferreira (1995), constando textos dos três livros do poeta. Desses, foram 

selecionados 29 poemas que apresentavam palavras de origem africana: 12 

textos do livro Catimbó; 12, de Cana Caiana e 05, de Xenhenhém. Foram 

encontrados 60 africanismos – 49, bantos, e 11, de origem sudanesa. Em 

alguns casos, o mesmo termo apareceu mais de uma vez nos textos, o que 

aumentou o número de ocorrências para: 47 vezes (detectou-se a presença de 

palavras africanas) no livro Catimbó; 67 vezes, no livro Cana Caiana e 10 

vezes, em Xenhenhém. Diferente dos dois primeiros livros, Xenhenhém 

afastou-se do folclórico, das tradições populares e expôs as preocupações que 

afligiam Ascenso na época da Segunda Guerra Mundial. O livro “apresenta as 

inquietações do poeta com as questões sociais” (CORREYA, p. 85) e com as 

transformações do mundo no processo de reconstrução pós-guerra, sendo 

assim, os textos desse livro trazem uma “presença mais abrangente dos 

problemas que, afligiam a sociedade brasileira, com nítidos reflexos dos crimes 

praticados contra a humanidade”.39 Fugindo das questões folclóricas e 

culturais, Xenhenhém apresenta um número significativamente inferior de 

palavras africanas.  

   

5.2.1 Vocábulos e recorrências 

 

As origens africanas dos vocábulos colhidos nessa pesquisa são 

atribuídas aos estudos etimológicos desenvolvidos pelos referenciais teóricos 

aqui utilizados. Percebem-se controvérsias no tocante às origens de 

determinados termos, contudo, acha-se importante apresentar a etimologia 

africana para esses vocábulos, tendo em vista que a presença africana em 

nosso país foi extremamente significativa e essa etimologia não deve ser 

ignorada. Levou-se em consideração também os termos que Castro (2005, p. 

132) considera africanismos de formação brasileira (híbridos, decalques, 

                                                 
39

  Ibid., p. 85 
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derivados), vocábulos em que os estudos da pesquisadora detectaram 

participação dos africanos na formação do sentido que se utiliza no Brasil. 

Dessa forma, deixa-se claro que essa análise trata não apenas dos vocábulos 

consensualmente africanos como também desses outros casos. Abaixo, 

seguem os africanismos colhidos do corpus, escritos nas formas presentes nos 

poemas e, entre parênteses, o número de vezes que cada termo foi 

encontrado: 

 

1. “argolinha” – (02) 

2. “bambá” – (01) 

3. “bambo” – (07)   

4. “banda” – (01)/ bandas (04) 

5. “banzo” – (01) 

6. “batuque” – (01)   

7. “bombo” – (01) 

8. “bumba-meu-boi” – (02) 

9. “burras-calus” – (01) 

10. “burro” – (01)  

11. “cabaço” – (01) 

12. “cabecilé” – (01) 

13. “cachaça” – (01)/ “cachaceiro” – (01) 

14. “cachimbando” – (02)/ “cachimbo” – (01) 

15. “cafuzas” – (01)/ “cafuza” – (01) 

16. “cambinda” – (02) 

17. “caôô” – (01) 

18. “carurus” – (01) 

19. “catatau” – (01) 

20. “Catende” – (18) 

21. “catimbó” – (01)  

22. “catimbozeira” – (01) 

23. “catolé” – (02) 

24. “cochilo” – (01) 

25. “coqueiros” – (01) 

26. “dengosa” – (01)/ “dengosas” – (01) 



90 

 

27. “embala”-me – (01) 

28. “esmolambado” – (01) 

29. “Exu” – (04) 

30. “fubá” – (02)  

31. “ganzar” – (02) 

32. “Iamanjá” – (04) 

33. “ingonos”- (02)  

34. “lapada” – (01) 

35. “liamba” – (01) 

36. “Loanda” – (16) 

37. “macaco” – (04) 

38. “mandinga” – (01)/ “mandingueira” – (01) 

39. “mangangá” – (01) 

40. “mangue” – (01) 

41. “mariô” – (01) 

42. “mocambo” – (01) 

43. “molengas” – (01)/ “molengos” – (01) 

44. “moleque” – (01)/ “moleques” – (01) 

45. “muquecas” – (01) 

46. “Odé” – (03)  

47. “Ogum” – (01) 

48. “oxinxim” – (01) 

49. “papangus” – (01) 

50. “pipoca” – (02)/ “pipocando” – (01) 

51. “quicé” – (01)  

52. “quitandeira” – (02) 

53. “samba” – (03)/ “sambas” – (01)  

54. “sarará” – (01)/ “sararás” – (01) 

55. “siricongado” – (02) 

56. “tirili” – (02) 

57. “vatapás” – (01) 

58. “Xangô” – ( 02) 

59. “zabumba” – (01) 

60. “zunindo” – (01) 
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5.2.2 Quadro descritivo    

 

O quadro abaixo apresenta os africanismos encontrados nos seus 

respectivos poemas, sinalizando os nomes dos livros de cada texto. As 

palavras estão apresentadas na ordem em que aparecem nos poemas e os 

textos, na ordem que constam nos livros. Entre parênteses, sinaliza-se a 

quantidade de vezes que os vocábulos aparecem: 

 

Quadro 05 

 

 

LIVRO 

 

 

POEMA 

 

AFRICANISMOS 

 

 

CATIMBÓ 

 

 

Catimbó  

 

catimbó (01) 

 

CATIMBÓ 

 

 

Sertão  

Exu (02) 

 

CATIMBÓ 

 

Samba  

 

macaco (04), samba 

(02), bambo (07), bambá 

(01) 

 

CATIMBÓ 

 

 

A carvalhada 

 

argolinha (02), sarará 

(01), moleque (01) 

 

 

CATIMBÓ 

 

 

Dor  

 

esmolambadas (01) 

 

CATIMBÓ 

 

 

Bumba-meu-boi 

 

bumba-meu-boi (01) 
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CATIMBÓ 

 

 

Maracatu  

 

zabumbas (01), 

batuques (01), ingonos 

(01), banzo (01), ganzá 

(01), Loanda (06) 

 

CATIMBÓ 

 

 

Mandinga  

 

mandinga (01) 

 

CATIMBÓ 

 

Os bêbados 

 

cachaceiros (01) 

 

 

 

CATIMBÓ 

 

 

Carnaval do Recife 

papangus (01), burras-

calus (01), quitandeira 

(02), siricongado (01), 

catatau (01), cabaço 

(01), cambinda (02) 

 

CATIMBÓ 

 

 

Minha Terra 

 

fubá (01) 

 

CATIMBÓ 

 

 

O gênio da raça 

 

siricongado (01) 

 

CANA CAIANA 

 

Braquinha 

 

Loanda (04), cachaça 

(01), banda (01), lapada 

(01) 

 

CANA CAIANA 

 

 

A pega do Boi 

 

Exu (01), catolé (01), 

mandingueira (01). 

 

 

CANA CAIANA 

 

 

A Cabra-cabriola 

 

zunindo (01) 
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CANA CAIANA 

 

 

A casa-grande de 

Megaípe 

 

 

 

samba (01), ganzá (01), 

burro (01) 

 

CANA CAIANA 

 

 

Mulata Sarará 

 

sarará (01) 

 

CANA CAIANA 

 

 

Toré 

 

catolé (01), quicé (01) 

 

 

CANA CAIANA 

 

 

Xangô 

 

Xangô (3), Exu (01), tirili 

(02), ingonos (01), odé 

(03), Iamanjá (04), 

Ogum (01), caôô (01), 

cabecilé (01), mariô (1), 

samba (1) e liamba (1) 

 

CANA CAIANA 

 

Misticismo 2 

 

mangangá (01), cafuzas 

(01), dengosa (01), 

molengas (01) 

 

CANA CAIANA 

 

 

Senhor São João 

 

cachimbo (01) 

 

CANA CAIANA 

 

 

História Pátria  

 

canjica (01) 

 

CANA CAIANA 

 

 

O verde 

 

cachimbando (02) 

 

CANA CAIANA 

 

Trem de Alagoas 

 

mocambo (01), 



94 

 

mangues (01),  

moleques (01), Catende 

(18), molengos (01) 

 

XENHENHÉM 

 

Boletim número zero 

 

 

sambas (01) 

 

XENHENHÉM 

 

 

O meu poema de São 

Francisco 

 

 

bandas (01) 

 

XENHENHÉM 

 

Oropa, França e Bahia 

 

cafuza (01), oxinxim 

(01), dengosa (01), fubá 

(01) 

 

XENHENHÉM 

 

 

Hotel Astória 

 

muquecas (01), vatapá 

(01), carurus (01) 

 

XENHENHÉM 

 

 

A rua do rio 

 

catimbozeira (01) 

 

 

5.3 Tratamento do corpus 

 

A análise divide-se em três etapas: a de natureza lexicológica e 

etimológica, a de interpretação dos africanismos na obra do poeta e, por fim, o 

reconhecimento da influência africana na fonologia e morfossintaxe utilizadas 

por Ascenso. 

 As palavras do grupo banto compõem a maioria dos africanismos 

presentes na obra do autor pernambucano, sendo assim, para a análise 

lexicológica e etimológica desses bantuísmos, essa pesquisa contou com o 

Novo Dicionário Banto do Brasil (2006), de Nei Lopes, e com as pesquisas 

do livro Tráfego de palavras (2005), de Rosa Cunha-Henckel. As obras 
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Falares Baianos: Um Vocabulário Afro-Brasileiro (2005), de Yeda Pessoa 

de Castro e A influência africana no português do Brasil (1933-1973), de 

Renato Mendonça, contribuíram tanto para os estudos das palavras do grupo 

banto quanto do sudanês e também para o reconhecimento da influência 

africana na fonologia e morfossintaxe do português do Brasil.  

Na primeira etapa da análise, os vocábulos de origem africana, 

encontrados na obra de Ascenso Ferreira, são apresentados em ordem 

alfabética, com seus respectivos significados, suas etimologias e reflexões 

sobre os usos desses termos na cidade do Recife.  

Na interpretação dos africanismos presentes nos poemas, foram 

analisados primeiro os textos do livro Catimbó, em seguida, Cana Caiana e, 

por fim, Xenhenhém, refletindo sobre os possíveis sentidos construídos por 

Ascenso ao utilizar os africanismos, comparando-os com as definições 

apresentadas pelos referenciais teóricos utilizados: Castro, Cunha-Henckel, 

Lopes e Mendonça.  

Na etapa final da análise, apresentar-se-ão trechos dos poemas que 

trazem aspectos fonológicos do português do Brasil que, de acordo com Castro 

(2005) e Mendonça (1973), são frutos do contato com as línguas africanas 

(vocalização, omissão da consoante final, apagamento dos grupos 

consonantais, desnasalização no final das palavras e redução dos ditongos). 

Ainda nessa etapa, serão analisados trechos dos poemas que apresentam um 

fenômeno morfossintático, considerado pelos mesmos estudiosos como de 

influência africana: ausência da concordância nominal. 
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6 ANÁLISE DO CORPUS 

 

6.1 Análise textual dos africanismos 

 

Nessa etapa do trabalho, serão analisados inicialmente os africanismos 

presentes em cada texto do livro Catimbó, em seguida, Cana Caiana e 

Xenhenhém. Apresentando trechos dos poemas a fim de reconhecer os 

sentidos dos africanismos na obra de Ascenso e constatar o uso dessas 

palavras na cidade do Recife. A análise dos africanismos no Recife será 

realizada com base no conhecimento da autora desse trabalho e de sua 

orientadora, Nelly Carvalho, levando-se em consideração que ambas são 

recifenses e reconhecerão quais dos africanismos utilizados por Ascenso 

circulam no Recife.  

 

6.1.1      Livro: Catimbó 

 

6.1.1.1 Poema: “Catimbó”  

 

O poema “Catimbó” apresenta apenas um africanismo que intitula o 

texto. Segundo Castro (p. 206), “catimbó” é uma palavra do quimbundo que 

derivou de tibau ou zibau, que significa uma espécie de tambor. O sentido 

atribuído a esse africanismo por Ascenso assemelha-se ao encontrado em 

Lopes (p. 73), Houaiss e Aurélio, feitiçaria. No entanto, popularmente, a palavra 

“catimbó” assume, no Recife, um sentido mais amplo, sendo sinônimo de 

candomblé e xangô, principalmente, junto à população que desconhece as 

religiões afro-brasileiras. Os seguidores de tais religiões distinguem “os xangôs 

„puros‟ e os Catimbós „miscigenados e permeados pela feitiçaria” (LIMA, 2005, 

p. 104). No texto “Catimbó”, pode-se ouvir a voz de um catimbozeiro fazendo 

feitiçaria para conquistar a mulher amada.  

 

(...) 

“E ela há de me amar... 

Há de me amar... 

Há de me amar... 
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_ Como a coruja ama a treva e o bacurau ama o luar! (...) 

 

No Recife, a palavra “catimbó” é muito conhecida e, na maioria das 

vezes, utilizada com sentido depreciativo uma vez que as religiões afro-

descendentes ainda são muito discriminadas no Estado de Pernambuco. 

Também são conhecidos os termos derivados: catimbozeiro/ catimbozeira (os 

praticantes dessa religião), catimbozinho (diminutivo, às vezes, utilizado para 

desvalorizar às práticas do catimbó), catimbozão (aumentativo, pode ser 

utilizado para mostrar a força da prática do catimbó). 

 

6.1.1.2      Poema: “Sertão”  

 

Sertão! – Jatobá! 

Sertão! – Cabrobó! 

- Cabrobó! 

Ouricuri! 

Exu! 

Exu! (...) 

 

O “Sertão” de Ascenso é gritado com força, trata-se de um poema no 

qual o autor descreve uma paisagem do Sertão, onde “_ O sol é vermelho 

como um tição”. A palavra “Exu”, nesse texto, não adquire o sentido presente 

nos dicionários estudados, Castro, Lopes, Houaiss e Aurélio o definem apenas 

como orixá, entidade da religião africana. O poeta faz referência a uma cidade 

no sertão pernambucano. Exu, povoada por índios em 1734, está localizada na 

região da seca pernambucana. Há controvérsias sobre a origem do nome da 

cidade, podendo ter derivado de ançu, nome de uma tribo indígena que 

habitava a região na época de sua fundação. Também pode ter se originado de 

enxu (inxu), nome de uma abelha comum na época nessa cidade. Segundo a 

Wikipédia, “dificilmente as origens do nome sejam do orixá homônimo (...) haja 

vista que à altura da fundação da vila, criada por colonos, apenas índios 

habitavam o local.” Contudo, levando-se em consideração a forte relação do 

poeta com as religiões afro-brasileiras, a repetição da palavra “Exu” no texto 

não aparece à toa. É possível que Ascenso, valendo-se da homonímia, exalte 
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tanto a cidade quanto o orixá. Uma das definições de Castro (p. 232) para 

“Exu” é “espírito maligno, o diabo”, podemos relacionar esse sentido a uma das 

estrofes do poema: 

 

E o urro do boi no alto da serra,  

para os horizontes cada vez mais limpos, 

tem qualquer coisa de sinistro como as vozes 

dos profetas anunciadores de desgraças... 

 

“Exu” pode ser um desses “profetas anunciadores de desgraças...”, pois, 

trata-se do orixá que preside, entre outras coisas, “os caminhos perigosos e 

escuros” (CASTRO, p. 232).  

O recifense conhece os dois sentidos da palavra “Exu”, usualmente, 

tornou-se palavra tabu no Recife. Apesar de “Exu” ser uma divindade “capaz de 

fazer tanto o bem quanto o mal” (CASTRO, p. 232), apenas o sentido negativo 

da palavra é conhecido pela maioria da população, fruto da rejeição às regiões 

afro-brasileira.  

 

6.1.1.3        Poema: “Samba” 

 

No poema “Samba”, encontram-se quatro africanismos, repetidos num 

total de quatorze vezes: “macaco”, “samba”, “bambo” e “bambá”. Trata-se de 

um texto que apresenta trechos de cantigas folclóricas referentes ao samba, 

“macaco” pode ser entendido como alguém que dança alegremente, fazendo 

graças ou “uma antiga dança do fandango” (LOPES, p. 129). “Samba”, palavra 

que intitula o texto, aparece no texto uma vez e é a principal dança exaltada, 

que inicia e conclui o poema:  

 

E os corpos são  

como esses grandes parafusos de poeira 

que o vento levanta furioso no ar... 

É o parafuso do samba 

cheio das voltas que a cantiga dá:  

„Olha o Bambo-do-bambo-bambu-bambeiro (...) 
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do-bambo-bambu-bambá... 

  

No Recife, não é usual o sentido de “macaco” para designar dança, no 

entanto, usa-se para referir-se a pessoas que fazem graça, macaquice, 

também é utilizado pejorativamente em xingamentos a pessoas de pele negra. 

Desses dois africanismos, derivam-se na cidade: macacada e macaquice, no 

sentido de “palhaçada” e “graça”; sambista (aquele que canta, toca ou dança o 

samba), sambão (roda de samba, samba de qualidade), sambinha (samba sem 

qualidade ou maneira carinhosa de referir-se ao samba). 

Os africanismos “bambo” e “bambá” aparecem num trecho de cinco 

versos de uma cantiga, que brinca com as palavras, numa mistura de música e 

dança deixa o dançarino, ou leitor, meio bambo com o jogo de palavras (“sem 

firmeza, trêmulo, oscilante...” LOPES, p. 36). Uma das definições de “bambá” é 

de “dança afro-brasileira em que os participantes cantam, em círculo, ao som 

de palmas cadenciadas” (LOPES, p. 36), é provável que seja nesse sentido 

que o termo é empregado na cantiga. O africanismo “bambo” é conhecido e 

utilizado na cidade, já “bambá” é desconhecida. Do primeiro, deriva-se bamba 

(feminino), bambear (ficar bambo). 

 

6.1.1.4       Poema: “Cavalhada” 

 

“Cavalhada” é uma celebração de origem portuguesa, comum nas 

regiões Sul, Sudoeste e Oeste do Brasil, onde cavaleiros de azul (cristãos) e de 

vermelho (mouros), portando lanças e espadas, lembram os torneios 

medievais. Nesse poema, aparecem três africanismos: “argolinha”, “sarará” e 

“moleque”. Ascenso descreve uma cavalhada, na qual a retirada da “argolinha” 

(argola), objeto circular, sinaliza a vitória. “Sarará” é o nome de um dos 

cavalos, aparece numa lista com mais quatro nomes dos animais:  

 

- Lá vem Pé-de-Vento! 

- Lá vem Tira-Teima! 

- Lá vem  

 - Lá vem Fura-mundo! 

- Lá vem Sarará! 
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- Passou lambendo! 

- Se tivesse cabelo, tirava!... 

- Andou beirando!... 

Tirou!!! 

- Música, seu mestre! 

- Foguetes, moleque! 

- Palmas, negrada! 

- Tiraram a argolinha! 

- Foi Sarará! 

 

O fato de “Sarará”, nesse texto, tratar-se de um nome próprio não 

distancia por completo do sentido dicionarizado da palavra, observa-se que 

todos os nomes dos cavalos fazem referência às supostas características dos 

animais, sendo assim, é provável que Sarará seja um animal de pelos 

“alourados” (LOPES, p. 202).  Por último, temos o vocábulo “moleque”, sendo 

utilizado por Ascenso no mesmo sentido que veremos em outro poema seu 

(Trem de Alagoas), como “menino, garoto, rapaz; meninote negro...” (CASTRO, 

p. 287).  

No Recife, “sarará” é o indivíduo de cabelo crespo alourado e, “moleque” 

- criança, meninote ou, em outros contextos, adquire o sentido de 

irresponsável. Dessas palavras, os recifenses derivam: argola, argolão; 

sararazinho (sarará pequeno), assararado (o que é sarará); molecagem 

(imaturidade, ato irresponsável), molecote (criança), moleca (menina), 

molequinho (moleque pequeno). 

 

6.1.1.5        Poema: “Dor”  

 

A “Dor” de Ascenso descreve o sofrimento de um habitante da seca:  

 

Oh! Paisagem nua... 

povoada de árvores magras 

sem folhas verdes para o vento brincar... 

 

- Nem uma lâmina d‟água no rio exausto,  
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em cujas areias as emas esmolambadas 

espojam-se a gritar!... 

 

O único africanismo presente é “esmolambada”, adjetivo derivado de 

molambo, que significa “trapo, farrapo, pedaço de pano velho, roto e sujo” 

(CASTRO, p. 286). No poema, as emas estão em farrapo, abandono, por 

causa da seca. Esmolambada é utilizado pelos recifenses no sentido expresso 

por Ascenso. Dessa palavra, utilizam-se os derivados: esmolambar (tornar 

molambo), molambinho (molambo pequeno). 

 

6.1.1.6      Poema: “Bumba-meu -boi”  

 

“Bumba-meu-boi” é uma palavra composta por uma palavra africana 

“bumba” e duas brasileiras “meu” e “boi”, Castro (p. ) e Lopes (p. 46) 

reconhecem a origem africana desse festejo popular. Bumbar significa “surrar, 

espancar, bater; tocar, bater o bombo. Cf. bumba. Kik. buumba, bater” 

(CASTRO). O bailado gira em torno da morte e ressurreição de um boi morto 

por Mateus para realizar o desejo de sua esposa grávida, Caterina. No Recife, 

o bumba perdeu o sentido de “surrar, espancar, bater” e significa “levantar, 

dançar”, entende-se “levanta, dança, meu boi”. 

  

 

6.1.1.7      Poema: “Maracatu”  

 

No poema Maracatu, o africanismo também encontra-se logo no título: o 

Aurélio-Século XXI refere-se ao maracatu como um termo possivelmente 

africano e um “Cortejo carnavalesco que baila ao som de instrumentos de 

percussão, acompanhando uma mulher que conduz uma bonequinha 

ricamente enfeitada, a calunga, na extremidade de um bastão, música popular 

inspirada na dança”.  

O “maracatu” é um ritmo de dança e música muito difundido em 

Pernambuco, onde encontram-se as duas vertentes: o Maracatu Rural e o 

Maracatu Nação. O Rural, também chamado de maracatu de baque solto, é 

uma manifestação folclórica originalmente pernambucana, com homens 
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vestidos como caboclos portando lanças, a dançar um ritmo solto nascido da 

percussão e instrumentos de sopro. Esses caboclos de lança encontram-se na 

Zona da Mata Pernambucana e durante todo ano é possível vê-los 

caracterizados; de maioria negra, essas pessoas trabalham na agricultura. O 

Maracatu Rural mais antigo do Estado é Cambinda Brasileira, fundado em 

1898, ainda permanece na sede de origem, Engenho do Cumbi, Nazaré da 

Mata. 

O Maracatu Nação, também conhecido como maracatu de baque virado, 

encontra-se dentro do conceito apresentado acima pelo Aurélio. Com sedes em 

diversas regiões urbanas e rurais do Estado, esse maracatu também traz em 

seus desfiles a maioria dos integrantes da raça negra, a dançar no ritmo da 

percussão. O Maracatu Nação surgiu da tradição do Rei do Congo, o registro 

mais antigo em Pernambuco data de 1711, na cidade de Olinda. Muitos desses 

maracatus mantêm relação com o candomblé; o maracatu de baque virado 

mais conhecido é o Nação Pernambuco. 

No texto “Maracatu”, encontramos oito bantuísmos do quimbundo: 

“zabumbas”, “bombos”, “batuques”, “ingonos”, “banzo”, “ganzás”, “Loanda” e 

“Maracatu”. Ao utilizar esses termos, o poeta, ao mesmo tempo que descreve o 

ritmo do maracatu e suas origens africanas, também cria um poema cheio de 

música e de alma negra. 

 

Zabumbas de bombos 

Estouros de bombas 

Batuques de ingonos 

Cantigas de banzo 

Rangir de ganzás 

Loanda, Loanda, aonde estás? 

Loanda, Loanda, aonde estás? (1988, p. 28) 

 

A palavra “zabumba”, de acordo com o Novo Dicionário Banto do Brasil, 

refere-se à pancada, tambor grande, bombo, “no quicongo e no umbundo: 

mbumba, bater. A acepção de pancada” (LOPES, p. 227). No texto, Ascenso 

lista vários instrumentos de uso africano e cria uma cadência poética. Por se 

tratar de um instrumento também muito utilizado em outros ritmos 
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pernambucanos (forró e afoxé, por exemplo), o vocábulo “zabumba” e seus 

derivados circulam com muita frequência entre os moradores do Estado: 

zabumbeiro (tocador de zabumba), zabumbar (tocar zabumba), zabumbada 

(ato ou efeito de zabumbar).   

Outro instrumento utilizado por Ascenso para reverenciar Luanda é o 

“bombo”, de acordo com Lopes, refere-se à “mandioca seca (YP), (...)„Bombó, 

T. de Angola. Tubérculo de mandioca, fermentado e enxuto que, pisado num 

pilão, produz a farinha”. Hoauiss coloca “bombo” como sinônimo de 

“zabumba” e o define como “tambor cilíndrico de fuste de madeira e 

membrana nas duas extremidades, executado pendurado no ombro esquerdo 

(...) ETIM prov. it. bombo 'ribombo, estrondo', do lat. bombus,i 'zumbido, ruído, 

barulho”. No texto, Ascenso o utiliza em forma de adjetivação da “zabumba”: 

“zabumba” de estrondo, ruído, barulho.  

O vocábulo “batuque”, originário do quimbundo, é utilizado no poema de 

Ascenso no sentido usual do estado de Pernambuco, como “barulho”, “som”, 

no verso, entendemos: barulho do “ingono” (uma espécie de tambor). 

Variações desse termo também são utilizadas em Pernambuco: batuqueiro, 

batucar, batuqueira, batucagem. A palavra “engono”, de vaga definição no 

Houaiss, é apresentada por Lopes como tambor grande utilizado nos Xangôs, 

“encourado de um só lado e batido com as duas mãos”; é nesse sentido que o 

poeta pernambucano o utiliza em seu texto, trata-se de uma palavra pouco 

conhecida no Recife, restrita a músicos percussionistas.   

No poema Maracatu, a única palavra africana que não se refere à 

música é “banzo”, derivado do verbo „banzar‟, que significa uma imensa tristeza 

sofrida pela saudade que os negros escravizados sentiam de sua vida na terra 

natal, “nostalgia profunda, que induzia à apatia, à inanição e, por vezes, à 

loucura ou à morte, afetado por tristeza ou por um infortúnio; que revela 

abatimento; desgostoso” (Houaiss). Esse vocábulo praticamente não é utilizado 

no Estado de Pernambuco, de acordo com Mendonça, é mais encontrado nas 

obras literárias, como, por exemplo, no texto Histórias e Paisagens, de Afonso 

Arinos: “Um ou outro insone, vigia com os olhos arregalados, a banzar da vida, 

ouvindo os grilos e os vagos rumores do ermo.” (1973 p.125). No poema 

“Maracatu”, o verbo banzo, precedido da preposição „de‟, forma uma locução 
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adjetiva que caracteriza as “Cantigas”, “Cantigas de banzo”, ou seja, “Cantiga 

de saudade, de tristeza”.  

A penúltima palavra analisada no poema diz respeito a um instrumento 

musical, “ganzá”, uma espécie de chocalho de folha-de-flandres e de formas 

variadas, conhecido em algumas regiões como xeque-xeque, reco-reco ou 

amelê (Aurélio- Século XXI). No texto, a palavra “ganzá” é usada no sentido 

denotativo, referindo-se ao instrumento musical. No Recife, o “ganzá” não é um 

instrumento popularmente conhecido como a “zabumba” e o “bombo”, ficando 

seu sentido mais restrito aos músicos de percussão, onde é conhecido como 

reco-reco. 

  O último africanismo encontrado no texto “Maracatu” é “Loanda”, uma 

variação de “Luanda”, a capital da República de Angola, no passado chamada 

de “Loanda”. Nesse poema, o vocábulo encontra-se num estribilho e é repetido 

doze vezes. “Loanda” aparece como um vocativo, é chamada por um eu lírico 

saudoso de sua terra natal. O vocábulo “Loanda” também está presente num 

estribilho, repetido quatro vezes, no poema “Branquinha”, do livro Cana 

Caiana: - “Adeus, mamãe de Loanda!”/ - “Adeus, meu filho Nogueira!” 

(FERREIRA, 1995, p. 69). Infelizmente a palavra Loanda/ Luanda só é 

pronunciada superficialmente nas aulas de História e Geografia ou nos terreiros 

de Xangô da capital pernambucana. 

Dos africanismos utilizados, os recifenses derivam: zabumbeiro (quem 

toca zabumba), zabumbada (apresentação musical de zabumbas), batuqueiro 

(aquele que batuca), batucar (fazer batuque), batucagem (batidas, batuques), 

maracatuzada (apresentação de vários maracatus), maracatuzinho (maracatu 

pequeno ou de baixa qualidade).  

 

6.1.1.8  Poema: “Mandinga”  

 

Ocorre com esse poema o mesmo que com o texto “Catimbó”, possui 

apenas um africanismo que o intitula, nesse caso: “Mandinga”, e o texto em si 

trata de uma mandinga (“bruxaria, feitiço”, LOPES, p. 137) que é feito para 

causar sofrimento a alguém: 

 

Quebrantos do mal de amor! 
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Vertigens do mal de amor! 

que a esta criatura 

encheis de tortura 

encheis de loucura 

e alucinações!... 

E tornais o seu suspiro tão triste que até causa dó! (...) 

 

“Mandinga” é um batuísmo utilizado pelos recifenses (que desconhecem 

as doutrinas das religiões afro-descendentes) genericamente como sinônimo 

de “catimbó”, “xangô”, “candomblé”. São utilizados também seus derivados: 

mandingueiros (que pratica mandinga), mandingagem (ato de praticar 

mandinga), mandinguinha (mandinga sem força, fraca).  

 

6.1.1.9       Poema: “Os bêbados” 

 

O poema “Os bêbados” retrata a saudade que o eu lírico sente dos 

bêbados de fim de feira, que “o imposto de consumo afugentou!”. Nesse texto, 

aparece apenas um africanismo, “cachaceiros”, “o que é dado ao exagero de 

bebidas alcoólicas ou a beber cachaça” (CASTRO, p. 187): 

 

Antigamente, porém, não era assim... 

não se fechavam as vendas 

sem primeiro se expulsarem os cachaceiros, 

vezes até com panaços de facão: (...) 

 

A palavra “cachaceiros” é um substantivo masculino/ plural, derivado do 

bantuísmo cachaça. No Recife, é uma palavra muito usual, assim como outros 

derivados: cachaçada (festa com muita cachaça, bebedeira), cachaçaria (local 

de fabricação ou venda de cachaça), cachacinha (dose pequena de cachaça). 

 

6.1.1.10        Poema: “Carnaval do Recife” 

 

É um poema que descreve a irreverência, riqueza e também a violência 

presentes no carnaval recifense. Nesse texto, o poeta utilizou sete palavras de 
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origem africana: “papangus”, “burras-calus”, “siricongado”, “cambinda”, 

“cabaço”, “quitandeira” e “catatau”. “Papangus” e “burras-calus” são 

manifestações culturais que fazem parte do carnaval pernambucano, os 

papangus da cidade de Bezerros são muito famosos e ganharam notoriedade 

pelos belos e tradicionais desfiles dos mascarados. Lopes, ao estudar a 

etimologia dessa palavra, conclui que se trata de um termo composto por 

sobreposição do verbo “papar” (comer) + angu (mingau de fubá), são duas 

palavras de origem africana: papar, originado do “quimbundo kudipapa, 

comer” (LOPES, p. 172) e angu, do kwa, “àgun, pirão de inhame ou de 

mandioca, sem tempero” (CASTRO, p. 154).  Houaiss reconhece a origem 

africana da palavra angu, contudo, defende que papar deriva do latim vulgar 

“pápo ou páppo,as,ávi,átum,áre 'papar, comer (com respeito às crianças)”.  

No tocante às “burras-calus”, são manifestações que contribuem para a 

riqueza do carnaval de Pernambuco, também chamadas de burrinhas ou 

burricas, ganham vida, ao serem vestidas por homens, mulheres e crianças  

que apresentam danças dramatizadas no carnaval e nos dias de Reis. 

Houaiss reconhece a raiz africana dessa manifestação cultural e acrescenta 

que é “acompanhada de viola, ganzá (chocalho) e pandeiro [Antigo folguedo 

popular em forma de rancho que convergiu para o bumba-meu-boi]”. 

O significado do termo “siricongado” não se encontra em nenhum dos 

dicionários utilizados por essa pesquisa, contudo, o texto de Ascenso deixa 

claro a relação do termo com uma dança (“- Olha o passo do siricongado”), o 

que possibilita à associação ao “congado” ou “congada” que significa “Dança 

dramática afro-brasileira” (LOPES, p. 82). Acredita-se tratar de uma variação 

da congada. 

 Com relação ao termo “cambinda”, é muito presente no folclore 

recifense, compondo os nomes de vários maracatus do Estado, “Cambinda 

Brasileira”, por exemplo, é o maracatu rural mais antigo de Pernambuco, 

fundado em 1898, ainda permanece na sede de origem, Engenho do Cumbi, 

Nazaré da Mata. De acordo com Lopes (p. 59), “cambinda” é a “antiga 

denominação de maracatus pernambucanos”. Houaiss define como o “nome 

genérico dado aos grupos de negros que percorriam em desfile as ruas do 

Recife a saudar santos católicos, personalidades da cidade etc., e que depois 

convergiu para o maracatu apresentado no carnaval (...)”. No poema, o 
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africanismo aparece como parte dos nomes de dois maracatus do Estado: “- E 

a Nação-de-Cambinda-Velha!/ - E a Nação-de-Cambinda-Nova!”. 

“Cabaço” é uma palavra muito utilizada no Recife, como sinônimo de 

virgindade feminina, no entanto, Ascenso vale-se da polissemia do termo para 

brincar com a ambiguidade, podendo referir-se tanto à “membrana himenal” 

(LOPES, 49), quanto ao fruto da cabaceira, também conhecido por cabaça: “- 

Lá vem o homem dos três cabaços na vara!/ Quem tirar a polícia prende!”. No 

primeiro sentido, pode-se interpretar “vara” como o órgão genital masculino, no 

segundo, “vara” seria uma madeira. O próximo africanismo é “quitandeira”, 

também conhecido dos recifenses, contudo, percebemos que gradativamente 

esse termo vem caindo em desuso, sendo substituído por verdureiro (a), 

feirante, vendedor(a). Outras palavras derivadas dessa que também estão 

menos usuais na cidade são: quitanda, quitandar, quitandeiro, quitandinha. No 

poema, Ascenso refere-se a uma mulher negra: “- Mulata danada, lá vem 

Quitandeira,/ lá vem Quitandeira que tá de matá”. Por último, analisa-se o 

termo “catatau”, que Lopes (p. 72) considera africanismo “pessoa de baixa 

estatura – Possivelmente, relacionado do macua nikhatatau, espécie de 

camaleão”. Houaiss define como “castigo físico, pancada (...) falatório, 

mexerico, intriga” e, quanto a etimologia, afirma “ETIM segundo Nasc. e AGC, 

parece tratar-se de palavra expressiva; f.hist. 1727 catatao”. Yeda Pessoa de 

Castro, no III Seminário Nacional de Estudos Culturais Afro-Brasileiros, 

realizado na UFPB, em 2010, criticou a resistência dos dicionaristas em 

reconhecer as origens africanas de determinadas palavras, preferindo, muitas 

vezes, apresentar uma etimologia descontextualizada e sem nexo, como 

“palavra expressiva”, a ter que atribuir os créditos à África.   

  

6.1.1.11          Poema: “Minha Terra”  

 

Nesse poema, Ascenso exalta o Sertão, retratando em versos as chuvas 

esperadas (“chuvas de janeiros... chuvas de caju... chuvas-de-santa-luzia...”), 

os guerreiros (“- Cabeleira!/ - Conselheiro!/  - Tempestade!/ - Lampião!”) e as 

comidas: 

 

que pela manhã 



108 

 

tem paca louçã, 

tatu-verdadeiro 

ou jurupará... 

pra assá-lo no espeto 

e depois comê-lo 

com farinha de mandioca 

ou com fubá. 

 

“Fubá” é o africanismo presente nesse texto, para Lopes (p. 102), refere-

se à “farinha de milho ou de arroz. Do quimbundo fuba, (quicongo mfuba), 

fécula, farinha.” No Recife, é comum, na variedade não padrão, utilizar-se a 

pronúncia paroxítona do quimbundo “fuba”, no gênero feminino “a fuba”. 

 

6.1.1.12        Poema: “O gênio da raça” 

 

O africanismo presente nesse texto é “siricongado”, acima analisado no 

poema “Carnaval do Recife”. Em “O gênio da raça”, essa palavra é utilizada no 

mesmo sentido do poema anterior, uma dança ou um passo de dança: “O 

gênio da Raça que eu vi/ foi aquela mulatinha chocolate/fazendo o passo do 

siricongado (...)”.  

   

 

6.1.2     Livro: Cana Caiana 

 

6.1.2.1     Poema: “Branquinha”  

 

Esse texto de Ascenso homenageia o aguardente:  

 

„branquinha‟, 

„branquinha‟, 

é suco de cana 

pouquinho – é rainha, 

muitão – é tirana... 
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O poeta utilizou quatro africanismos: “Loanda”, “cachaça”, “banda” e 

“lapada”. “Loanda” aparece quatro vezes, repetida no estribilho: “- Adeus, 

mamãe de Loanda!/ - Adeus, meu filho Nogueira!”. “Loanda” está presente 

também em outros textos de Ascenso, como já vimos em “Maracatu”, sempre 

exaltada como terra natal, na voz de um eu lírico negro, descendente de 

africano. Atualmente, a capital de Angola é chamada de Luanda. O africanismo 

“cachaça”, originado do quimbundo cachacha, “bebida alcoólica de fabrico 

caseiro” (LOPES, p. 50), assume no texto o sentido dicionarizado: “- João 

Caroço comia cobra verde,/ trincando a bicha viva nos dentes/ e engolindo os 

pedaços com cachaça!”. Em Pernambuco, “cachaça” é um termo bastante 

usual, adquirindo uma variedade de cachaças que atraem diversos 

colecionadores.   

Ascenso utiliza “banda” no sentido de “pedaço, parte lateral” (Lopes, p 

37): “- Cair dez de cada banda...”; e “lapada”, como uma expressão popular, 

referindo-se a uma dose de aguardente: “tomava uma lapada boa de 

„branquinha‟”. Os estudiosos divergem quanto às origens desses dois termos, 

Nascentes acredita que “banda” veio do “gótico bandwa” (apud Lopes, p. 37), já 

Lopes (p. 37) defende as origens africanas dessa palavra no umbundo, “vanda, 

parte, quinhão, que não é portuguesismo e se origina de handa, wanda ou 

vanda, verbos que significam partir, dividir” ou no “quimbundo mbandu, parte, 

pedaço”. Quanto à “lapada”, Houaiss não atribui nenhuma origem específica, 

relaciona à pedra, “arremesso de ou pancada com pedra”, e Lopes (p. 125) 

atribui a origem a “lapo termo presente no umbundo e no quioco significando 

remo ou espécie de madeira semelhante ao remo”. O sentido utilizado por 

Ascenso não aparece em nenhum dos dicionários consultados na pesquisa, 

contudo, é uma construção bastante usual no Recife, “Coloca uma lapada da 

boa!”, no sentido de “Coloca uma dose de cachaça de qualidade!”.  

 

6.1.2.2     Poema: “A pega do boi” 

 

No texto em que Ascenso descreve uma boiada, foram utilizados três 

africanismos: “Catolé”, “Palmeira da família das palmáceas” (LOPES, p. 74), 

“Exu”, “divindade nagô-queto” (CASTRO, p. 232) e “mandingueira”, “que faz ou 

pratica mandinga” (CASTRO, p. 274); “mandinga” do quimbundo ou do 
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quincongo “mazinga, ação de complicar, de impedir também por feitiço” 

(CASTRO, p. 274). 

 

No Jatobá 

do Catolé, 

bem junto a um pé 

de oiticoró,  

já do Exu 

na direção...  

- O rabo da bicha reteve na mão! 

(Poeiriço danado e dois vultos no chão) 

Mas, baixa a poeira,  

A rês mandingueira 

Por terra ficou...” (...) 

  

Catolé apresenta-se como referência para mostrar o local onde o boi 

caiu. “Exu”, que é o orixá conhecido como “capaz de fazer tanto o bem quanto 

o mal”, é responsabilizado pela queda do boi por prostrar-se na direção do 

animal. No momento de descrever a queda do boi, o eu lírico o chama de 

“mandingueira”, certamente por tratar-se de uma fêmea, um animal de difícil 

domínio.  

 

6.1.2.3     Poema: “A cabra-cabriola” 

 

Nesse texto, o poeta conta a história da cabra-cabriola, um monstro que 

aparece com: “O vento zunindo na noite sem termos:/ É a cabra-cabriola que te 

quer pegar!”. Tal bicho assustou o eu lírico quando criança e continua a 

embalar-lhe o sono depois de trinta anos. O africanismo nesse texto é o verbo 

no gerúndio “zunindo”, derivado de zunir que significa “produzir (o vento) som 

agudo e sibilante (...). Provavelmente, do quimbundo zuna, à grande 

velocidade” (LOPES, p. 231). 

 

6.1.2.4      Poema: “A casa-grande de Megaípe” 
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Em “A casa-grande de Megaípe”, o poeta exalta a beleza da casa 

colonial e personificando a Usina, mostrando a inveja sentida por esta: “Há 

muito tempo que a Usina estava danada com ela!/ A linda casa colonial cheia 

de assombração...”. Três africanismos são encontrados nesse texto: “samba”, 

“ganzá” e “burro”. 

 

Tentou um esforço derradeiro:  

mandou Mestre Carnaúba 

fazer um samba bem marcado 

a fim d‟ela cantar alegre 

ao som dos ganzás 

de suas bombas de pressão (...) 

 

“Samba” refere-se à música que a Usina mandou fazer para chamar a 

atenção, no entanto, “Todo mundo só falava/ na linda casa colonial cheia de 

assombração...”. O “samba” era acompanhado com “ganzá” uma “espécie de 

chocalho formado por um cilindro de metal contendo sementes ou seixos; (...) 

ETIM quimb. nganza 'cabaça'” (HOUAISS). O último africanismo aqui presente 

é “burro”, referindo-se ao animal quadrúpede: “o burro Manhoso,/ o cachorro 

Vulcão,/ todos a uma voz, unidos repetiam:/ - É bom de dormir naquele terraço/ 

prestigiado por quatro séculos de assombrações!”. Existem controvérsias 

quanto à origem do termo “burro”, Houaiss reconhece a etimologia latina de 

“bur(r)ìc(h)us 'cavalinho'”, para Lopes (p. 47) deve-se “considerar o quicongo 

bulu, asno; qualquer animal selvagem; indivíduo grosseiro”.   

 

6.1.2.5     Poema: “Mulata sarará” 

 

Nesse texto, o eu lírico homenageia a mulher “mulata sarará”, “O 

cajueiro te deu a flor para o cabelo/ deu-te o maracajá o agateado dos olhos...”. 

A única palavra, nesse poema, que possivelmente é de origem africana, está 

no título “sarará”, há controvérsias no tocante à origem desse termo, segundo 

Lopes (203), “O étimo tradicionalmente aceito é o tupi sara‟ra, mariposa de cor 

fulva. Convém, entretanto, verificar o quimbundo sualala, formiga branca, 

cupim.” “Sarará” é bastante utilizado pelos recifenses, como já analisado no 
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poema “A carvalhada”, para designar um indivíduo de pele arruivada e cabelo 

crespo.  

 

6.1.2.6 Poema: “Toré”  

 

Nesse poema, o poeta repete seis vezes o estribilho “- Toré!/ Toré!”, 

referindo-se aos sons que saem dos “maracás”, dos “bambus enfeitados”, da 

“asa-branca”. Encontram-se aqui dois africanismos, um já analisado no poema 

“A pega do boi”: catolé, que significa palmeira, nesse texto, Ascenso escreve: “-

É o Caracará/ que está na floresta,/ vai ver minha besta/ de pau catolé...”. O 

outro é “quicé”, que significa “faca pequena e velha, geralmente partida ou sem 

ponta (...) Kik./kimb. kisele, kiselenge” (CASTRO, p. 323). O poeta utiliza o 

termo no exato sentido descrito: “eu entro na toca/ e mato onça a quicé!”. 

Esses dois africanismos não são usuais na cidade do Recife. 

 

6.1.2.7     Poema: “Xangô” 

 

Esse poema é uma exaltação à religiosidade afro-brasileira e uma crítica 

ao preconceito sofrido pelos seus seguidores. Com os nomes de divindades 

africanas: “Xangô”, “Exu”, “Iamanjá” e “Ogum”; e termos que designam 

elementos ritualísticos: “Tirili”, “Lona”, “odé”, “caôô”, “cabecilé”, “ingonos” e a 

dança afro-brasileira, o “samba”. Os nomes dos orixás são todos africanismos 

sudaneses, da língua iorubá, Ascenso os escreve em destaque, com todas as 

letras maiúsculas, o que representa mais do que uma exaltação: um grito em 

busca de respeito. “Xangô”, título do texto, refere-se ao “orixá dos raios e do 

trovão, rei-herói do povo iorubá” (CASTRO, p. 351), intitula o texto e o encerra, 

como pode-se ver na última estrofe do poema: As sombras de sonos/ que 

mundos sem donos/ nos fazem levar.../ Caôô!/ Cabecilé/ XANGÔ! XANGÔ!. Os 

africanismos “Caôô” e “Cabecilé” são variações de caô-cabiecilê, uma 

“saudação para Xangô” (CASTRO, p. 200).  

Outra entidade presente é “Exu”, -EXU! Tirili para bebê! Tirili lônão!, o 

“mensageiro dos orixás, preside a fecundidade, as encruzilhadas, os caminhos 

perigosos e escuros” (CASTRO, p. 232), “Tirili” e “lônão” são variações de 

Tibiriri e Lonã, ambos nomes de Exu (CASTRO, p. 266 e 342). “Iamanjá”, 
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variação de Iemanjá, “orixá do mar, equivalente a N. Sra. Da Conceição, do 

Carmo ou das Candeias” (CASTRO, p. 249), em Ascenso, ela aparece unida à 

imagem da mulher “Naquela mulata/ de gestos disformes/ há coisas enormes/ 

que de tão enormes/ nem é bom falar:/ - IAMANJÁ!/ Ná!/ Safirêê/ IAMANJÁ!”, e 

também é exaltada pelas designações “Ná” e “Safirêê”. A outra divindade a 

aparecer no texto é “Ogum”, que é conhecido como o orixá “do ferro e da 

guerra, equivalente a Santo Antônio” (CASTRO, p. 303). O poeta reverencia 

essa entidade, refletindo sobre a incompreensão humana no que se refere à 

crença nesse orixá: Ninguém compreende/ sua exaltação,/ com os olhos no 

chão,/ traçando com a mão/ hipérboles no ar:/ - Mariolá!./ Mariô!/ OGUM!/ 

Balaxô!. Segundo Castro (p.278), “Mariô” é uma “palha-da-costa; franjas de 

dendeze(i)ro desfiladas, símbolo de Ogum”.  

Mais um africanismo iorubá presente no poema é “odé”, “nome de 

Oxóssi (...) caçador” (CASTRO, p. 300), que aparece três vezes no texto: ODÉ! 

ODÉ!/ Bomilê!/ Paruafá!/ bomilê!/ ODÉ!. Os dois africanismos bantos presentes 

no poema são “liamba” e samba, o primeiro significa “maconha, do quicongo ly-

amba, cânhamo indiano” (LOPES, p. 126), e o segundo, “samba”, dança de 

origem afro-brasileira: Há sombras de sonos/ vindos de liamba/ de que é o 

samba/ sonho singular (...). Esses versos apresentam um misto de realidade e 

fantasia sob o efeito da liamba. 

Com exceção de samba, os demais africanismos presentes nesse texto 

não são recorrentes no vocabulário dos recifenses, em função da grande 

discriminação com as religiões africanas, muitos dos termos analisados são 

tratados como palavras tabus, preconceituosamente associam-se toda liturgia 

afro-brasileira a práticas demoníacas. 

O poema “Xangô” reflete a estreita relação que Ascenso tinha com as 

religiões afro-descendentes, trata-se de um texto que não apresenta apenas 

africanismos nagôs conhecidos como “Xangô”, “Iemanjá” e “Ogum”, mas 

também outras palavras de santos que não fazem parte do vocabulário popular 

das palavras sudanesas: “Odé”, “Tirili”, “Caôô”, “mariô”.    

 

 

6.1.2.8     Poema: “Misticismo nº 2” 
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Em Misticismo nº 2, o eu lírico inicia o texto declarando que O espírito 

mau entrou no meu couro,/ entrou no meu couro algum mangangá/ E eu quero 

mulheres.../ mulheres.../ mulheres.../ Curibocas!/ Mamelucas!/ Cafuzas... , 

nesse trecho, observam-se dois africanismos bantos, “mangangá”, que significa 

“pessoa importante, o manda-chuva, o maioral” (CASTRO, p. 275), ou seja, o 

eu lírico justifica que o seu desejo incontrolável por mulheres é fruto do espírito 

poderoso que entrou em seu corpo. O outro bantuísmo é “cafuzas”, mulheres 

mestiças de negro e índio, uma das mulheres que é desejada no poema. O 

desejo estende-se também às mulheres “dengosas” e “molengas”, são dois 

adjetivos derivados de palavras do grupo banto que também estão presentes 

no texto: Caboclas viçosas de bocas pitangas!/ Mulatas dengosas caju e cajá! 

(...) Deitadas molengas em folhas macias!/. O primeiro adjetivo, dengosas, 

deriva de “(mu) ndenge, mulher jovem, faceira” (CASTRO, p. 220), e o outro, 

molengas, de - “mole, indolente, preguiçoso, medroso, covarde – Do port. 

“mole”, mas talvez contaminado pelo quimbundo ualenga, fraco (...)” (LOPES, 

p. 152).  Dos quatro bantuísmos analisados apenas os dois últimos estão 

presentes no vocabulário dos recifenses, nos sentidos utilizados pelo poeta.  

 

6.1.2.9    Poema: “Senhor São João” 

 

Nesse poema, Ascenso descreve a noite de São João de um homem 

simples, que de tanto andar descalço, sem se queixar, “meteu os pés nuzinhos 

nas brasas de fogo quente!/ - Danou-se, só quem tem os pés de sola!/ Porém 

Zuza, vadiando, andou pra lá e pra cá!/ Cachetando, se agachou, pondo fogo 

no cachimbo!. Nesse texto aparece apenas um africanismo: “cachimbo”, que, 

segundo Castro (p. 186), origina-se do quincongo (ka)nzingu ou do quimbundo 

(ka)nzimu, “pequeno tição fumegante.” 

 No Recife, a palavra “cachimbo” e seus derivados estão caindo em 

desuso, uma vez que a prática de fumar com esse objeto é cada vez mais 

extinta da cidade, limitando-se a poucos idosos que ainda cultivam o velho 

hábito. A palavra cachimbo também adquiriu no Recife o sentido de festa com 

comes e bebes para comemorar o nascimento de uma criança, evento também 

conhecido como cachimbada. 
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6.1.2.10     Poema: “História Pátria” 

 

Esse poema faz uma crítica à fase em que o Brasil passou a importar os 

diversos hábitos franceses, o eu lírico relembra a época na qual os brasileiros 

viviam com maior simplicidade: Plantando mandioca, plantando feijão,/ 

colhendo café, borracha, cacau,/ comendo pamonha, canjica, mingau/ rezando 

de tarde nossa ave-maria,/ Negramente..../ Caboclamente.../ 

Portuguesamente.../ A gente vivia. Nesse texto, aparece apenas um 

africanismo, “canjica”, que Lopes afirma ter o étimo no quimbundo, “kandjika, 

papa (...), também, o quicongo kanjika, papa de milho grosso cozido derivado 

de kanzika, amassar” (p. 66). No Recife, canjica é uma “papa cremosa de milho 

verde ralado e cozido com leite e açúcar” (HOUAISS). Em alguns Estados do 

Sul e Sudeste brasileiro, a canjica é feita com grãos de milho cozidos com leite 

e açúcar, a esse prato, o recifense dá o nome de mungunzá. 

 

6.1.2.11      Poema: “O „Verde‟” 

 

No poema “O verde”, o eu lírico lamenta a seca da terra e garante que a 

chuva está chegando com base em dois indícios: Meu boi sucubim, a serra 

está cachimbando!/ ainda ontem, de tardinha, o sabiá estava cantando (...). 

Nesse poema, o único africanismo presente é “cachimbando”, o gerúndio do 

verbo cachimbar que Houaiss define como “fumar cachimbo, dar ou tirar 

cachimbadas (...) exalar vapor(es) ou fumaça; fumegar, vaporar”. No poema, o 

boi está exalando o cheiro da terra. De acordo com Castro (p. 186), esse verbo 

deriva do quicongo, kushimpa ou do quimbundo, kushimba, que significa 

“fumar”.  

 

6.1.2.12    Poema: “Trem de Alagoas” 

 

- Vou danado pra Catende,  

 (...) Mergulham mocambos  

nos mangues molhados, 

 moleques mulatos, 

 vêm vê-lo passar.  (...) 
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Mangueiras, coqueiros, (...) 

(...) mamões amarelos 

que amostram, molengos,  

as mamas macias 

pra gente mamar...  (...) 

 

No poema Trem de Alagoas, Ascenso consegue apresentar um fato 

corriqueiro em Pernambuco (viagem de trem) com a beleza de palavras e 

elementos africanos. Trata-se de um texto onde o eu poético despede-se de 

uma cidade (talvez sua terra natal), numa viagem de trem, e inicia-se uma 

descrição e despedida de elementos com os quais ele criou vínculo afetivo, 

percebido no tom nostálgico que toma conta dos versos. Nesse momento, 

observamos a presença negra em várias partes do texto: “moleques mulatos”, 

“morena do cabelo cacheado”. A sensualidade e naturalidade dos termos 

também estão relacionadas à influência africana: “as mamas macias/ pra 

gente mamar”, “cajueiros com frutos/ já bons de chupar”; e também o hábito 

de contar lendas: “Ali dorme o Pai-da-mata”, “Ali é a casa das caiporas!”. 

  O primeiro bantuísmo presente é “Catende”, usado pelo poeta para 

referir-se a uma cidade pernambucana, que fica a 142 km do Recife, no texto, 

a cidade de destino. O Novo Dicionário Banto do Brasil e o Dicionário Houaiss 

trazem basicamente a mesma definição para esse termo, no primeiro: “inquice 

banto correspondente às vezes a Iroco às vezes a Ossain. Do quimbundo 

katendi, título de nobreza”, e no segundo: “inquice do panteão de divindades 

do rito angola equivalente ao orixá nagô Iroco, e no rito congo correspondente 

a Oçânhim. ETIM quicg. katendi 'um título de nobreza'.” Os recifenses 

conhecem apenas o significado utilizado por Ascenso.  

 Em seguida, temos a palavra “mocambo”, a qual o poeta se refere como 

palafitas construídas próximas ou sobre os mangues. Segundo o Aurélio – 

Século XXI, trata-se de “couto de escravos fugidos na floresta”. No Nordeste 

brasileiro, é conhecido como “cerrado de mato” ou “moita onde o gado costuma 

às vezes se esconder”, “mocambo” também é conhecido nessa região como 

“habitação miserável”. Lopes (2006, p. 150) define como “(...) Do quicongo 

mukambu, cumeeira, telheiro em alusão à principal característica do tipo de 
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habitação: o telhado de palha; a palhoça (...)”. Atualmente, essa palavra, no 

Recife, vem sendo substituída por “barraco”. 

 O próximo vocábulo analisado é “mangue”, Ascenso utilizou essa 

palavra no sentido usual dos recifenses: lama e vegetação. Os lexicólogos 

reconhecem a controvérsia na origem dessa palavra, no entanto, Lopes (2006, 

p. 139) apresenta algumas evidências que buscam provar a etimologia africana 

do termo: “quicongo mbángi aquele que recolhe raízes e ervas medicinais (cp. 

a raiz ang no qumbundo iangu, erva. O termo já circulava em Angola nos 

séculos XV a XVII,(...) para designar a espécie vegetal rizophora mangle.” No 

Recife, “mangue” é bastante conhecido, pois trata-se de uma vegetação muito 

presente nas margens dos rios da cidade e da lama escura onde nascem 

essas árvores. O termo também ganhou muita projeção em Pernambuco  na 

década de 90, com o movimento Mangue beat, idealizado por Chico Science.  

Outro termo que Lopes, diferente de Houaiss, atribui origem africana, é 

“coqueiro”, “Palmeira que dá coco” ou “Cantador de coco; coquista”. Para este 

último, “coqueiro” deriva de coco que é uma palavra japonesa “koku”. No 

poema Trem de Alagoas, o autor faz menção à árvore frutífera, não à música. 

No Recife, utilizar-se “coqueiro” para se referir à planta. O artista que canta 

coco é chamado de coquista.  

O próximo vocábulo analisado é “moleque”, do quimbundo, mu'leke. 

Todos os dicionários analisados reconhecem a origem africana dessa palavra. 

Lopes apresenta três significados: no primeiro, o termo aparece como adjetivo 

“(...) do quicongo lenge, pouco espesso, mole (...)”; no segundo como 

substantivo masculino “Do quimbundo muleke, garoto, filho, correspondente ao 

quicongo mu-léeke (...)”; e por último, outro substantivo “(...) Do quicongo léke, 

pl. ma-léke, pequena viga ou trave de teto, barra de ferro.” Essa palavra 

também adquiriu um sentido pejorativo, de acordo com o Aurélio, o termo pode 

designar “indivíduo sem palavra, ou sem gravidade, canalha, patife, velhaco”. 

No poema, temos um vocativo, o eu-poético chama as crianças negras, 

“moleques mulatos”, para verem a passagem do trem, “mulatos” adjetiva os 

“moleques”. 

A última palavra analisada do poema é “molengos”, Houaiss não associa 

a origens africanas, mas Lopes (p. 153) mostra a relação do termo “molenga” 

com um vocábulo semelhante do quimbundo “Do port. „mole‟ mas talvez 
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contaminado pelo quimbundo ualenga, fraco, da mesma raiz de lengalenga 

(...)”. No texto, o poeta faz uso do sentido convencional do termo “mole”- 

mamas moles. O vocábulo “molenga” ainda é muito utilizado entre os 

recifenses, principalmente no sentido de “medroso”.  

Observa-se, no poema Trem de Alagoas, uma forte presença negra, não 

apenas nos bantuísmos encontrados como também nos próprios elementos 

que compõem o texto: “moleques mulatos”, “morena”, a realidade pobre do 

mangue, local que abriga, em sua maioria, os negros pobres da cidade, e 

também o universo folclórico das lendas e a sensualidade também presentes 

no texto.  

 

6.1.3 Livro: Xenhenhém 

 

6.1.3.1     Poema: “Boletim número zero” 

 

Nesse poema, o eu lírico trata da Segunda Guerra Mundial, quando 

vários países perderam sua autonomia e compara essas perdas a de Chico 

Bem-Bem que perdeu seu amor, cada qual lamenta e sofre sua dor:  

 

O rádio berra como um possesso:  

-“Tomaram Varsóvia! Tomaram Hanchow! 

Tomaram Tobruck! Tomaram Moscou! (...) 

Mas isso é bem pouco 

ante o que se deu 

com o Chico Bem-Bem,  

que o pôs como um louco,  

cantando nos sambas 

pra lá e pra cá:  

-“Tomaram o meu amor, tão bom... tão bom... 

Meu Deus, o meu amor, onde ele está?” 

 

Em “Boletim número zero”, o único africanismo que aparece é “sambas”, 

fazendo referência à música de dor e lamento do Chico Bem-Bem.  
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6.1.3.2    Poema: “O meu poema de São Francisco” 

 

O texto “O meu poema de São Francisco” apresenta um eu lírico 

seguindo de barco, em busca de um chamado que o quer levar para as 

profundezas do rio: Meu Deus, ela veio das bandas de lá!/(...)/ Barqueiro, 

desçamos pelo rio abaixo.../ Vamos ver, barqueiro, aonde ela está. (...). Nesse 

texto, o africanismo “bandas” aparece quatro vezes, esse mesmo termo já foi 

analisado no poema “Branquinha”, do livro Cana Caiana. De acordo com 

Lopes (p. 37), banda é uma palavra de etimologia controversa, pode ter 

derivado do gótico bandwa, do umbundo vanda, que significa “parte”, ou do 

quimbundo mbandu, “parte, pedaço”. No Recife, é comum utilizá-lo com o 

sentido que aparece no texto de Ascenso, para referir-se a alguma parte 

geográfica, algum lugar e também para referir-se a grupos musicais. 

 

6.1.3.3     Oropa, França e Bahia  

 

Esse poema mostra o sonho de Maria, uma mulher simples que queria 

ganhar uma nau para conhecer a “Oropa, França e Bahia”, um sonho tão 

distante que Maria não tinha conhecimento de que a França era um país da 

Europa. Tão grande era a influência cultural desse país no Brasil que é tratado 

de maneira independente de seu continente. O sonho de Maria morre com ela 

no fundo do mar ao tentar alcançar a naus a nado. Ascenso faz uso de quatro 

africanismos nesse texto: “cafuza” (Maria, era uma cafuza/ cheia de grandes 

feitiços.), foi visto no poema “Misticismo nº 2” que cafuza é uma mistura de 

negro com índio, e de acordo com Lopes (p. 56), deriva do quimbundo kifuso, 

kifusa e kiaufusa. O segundo africanismo é oxinxim, de origem sudanesa, 

yorubá ṧ ìnṧ in, significa “guizado de galinha ou outra carne” (CASTRO, p. 353). 

Em Ascenso, o termo aparece como um dos pratos preferidos de Maria, Eu 

prefiro macaxeira/ com galinha de oxinxim!; “dengosa” é um africanismo 

presente em diversos textos do poeta pernambucano, reaparece aqui na voz 

da própria Maria se adjetivando, “Eu sou mulata dengosa,/ linda, faceira, 

mimosa,/ qual outras brancas não são”.../ Cantava forte Maria,/ pisando fubá de 

milho,/ lentamente no pilão. De acordo com Castro (p. 220), “dengosa” deriva 
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do africanismo dengue, que veio do quimbundo “ndenge, manha, criancice, 

cólera pueril.”  

A última palavra de origem africana presente nesse texto é “fubá”, 

analisado no poema Minha Terra, do livro Catimbó, deriva do quicongo mfuba 

ou do quimbundo mfumfu, “pó, poeira; qualquer coisa pulverizada” (CASTRO, 

p. 236). 

Desse poema, apenas as palavras dengosa e fubá circulam no cotidiano 

linguístico dos recifenses.   

 

6.1.3.4    Poema: “Hotel Astória”  

 

No poema, o eu-lírico ironiza com o excesso de preocupação de 

determinadas pessoas, de classe social elevada, com a quantidade de calorias, 

proteínas, vitaminas ingeridas, não se permitem comer as delícias da culinária 

brasileira: Nada de perus de papos dourados,/ Nem muquecas, vatapás e 

carurus.../ Ou mesmo uma galinha de cabidela (...). Os três africanismos desse 

texto aparecem logo no segundo verso: “muquecas”, variação de moqueca, 

“guisado de peixe, marisco”, originado do quicongo, mukeka, ou do quimbundo, 

kutekeka, guisar (CASTRO, p. 289); o próximo africanismo é “vatapá”, “prato 

típico da cozinha baiana, espécie de purê de farinha de mandioca ou pão de 

véspera, leite de coco, azeite-de-dendê”, entre outras iguarias, é uma palavra 

derivada do quicongo “kintampa/ PL. matampa > vuatampa, papa ou vasilha e 

papa...” (CASTRO, p. 349); por último, “carurus”, também uma palavra do 

grupo banto, do quicongo, kalulu ou do quimbundo, kalalu, “prato típico à base 

de folhas, tipo bredo (nlulu) ou quiabo, dendê, camarões ou peixes” (CASTRO, 

203). 

 

6.1.3.5    Poema: “A rua do rio” 

 

O eu lírico descreve vários personagens da rua do rio, onde ele morava, 

entre esses: No meio da rua morava a celebérrima preta Inês./ Catimbozeira 

“afamadanada”,/ Sempre às voltas com sapos e urubus!. O africanismo 

“catimbozeira” é variação de catimbauzeira, “praticante de catimbó” (LOPES, p. 
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73). Houaiss admite as duas grafias, substantivo derivado de catimbau, do 

quicongo tibau/zibau, “praticante de catimbó”. 

 

6.2 Análise Lexicológica e Etimológica 

 

Nessa etapa do trabalho, analisar-se-á cada vocábulo utilizado por 

Ascenso Ferreira, apresentando as definições presentes em Lopes (2006) e 

Castro (2005), assim como, os conceitos presentes nos dicionários Aurélio 

(1989) e Houaiss (versão eletrônica). Para complementar as definições de 

alguns africanismos também serão consultados os estudos de Mendonça 

(1973).  Apresentar-se-ão as etimologias de cada termo, a fim de explicar-lhes 

as origens africanas. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, utilizaram-se as 

abreviaturas orientadas por Castro (2005, p. 132). As marcações textuais 

(negrito, itálico e sublinhado) são grifos do referencial teórico citado. 

  

 

6.2.1 ARGOLINHA – derivado diminutivo de argola. 

 Argola: (FB) (FR) – palavra que adquiriu um novo sentido no contato 

com os africanos. É conhecido como: “s. f. qualquer brinco de orelha, 

independente de sua forma. Port. argola, qualquer objeto em forma de 

argola.” (CASTRO, 2005, p 157). Houaiss lembra a relação da argola 

com o período da escravidão: “aro de ferro que se colocava no pescoço 

de escravos, ou condenados a trabalhos forçados, para que não 

fugissem.” 

 

6.2.2 BAMBÁ – “(banto) 1.(BR) – s. m. resíduo do azeite-de-dendê. Cf. adim, 

xoxô. Kik. bamba / Kimb. mazi mamba” (CASTRO, p. 166).  

 “Bambá [1], s.m. Sedimento, borra do azeite-de-dendê (BH) – Do 

quicongo mba, coco de dendê, através da expressão mazi mamba, 

azeite-de-dendê. 

 Bambá [2], s.m. Designação de várias espécies de jogo (BH) – Do 

quicongo mbamba, espécie de jogo. 

 Bambá [3], s.m. Dança afro-brasileira em que os participantes cantam, 

em círculo, ao som de palmas cadenciadas, o estribilho „bambá, sinhá 
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querê‟ (MA) – Talvez redução de bambaquerê ou do nome de uma 

dança da área banta” (LOPES, 2006, p. 36). 

 

6.2.3 BAMBO – (adj. m.), “sem firmeza, trêmulo, oscilante, frouxo (BH) – Do 

quimbundo mbambi, tremor, ou do umbundo mbamba, coisa que oscila, 

que treme” (LOPES, p. 36). 

 

6.2.4 BANDA - [1], s.f., “Pedaço, parte lateral – Etimologia controversa. Para 

Nascente, vem do gótico bandwa. No umbundo, encontramos vanda, 

parte, quinhão, que não é portuguesismo e se origina de handa, wanda 

ou vanda, verbos que significam partir, dividir (Alves, 1952). Q. v. tb. o 

quimbundo mbandu, parte, pedaço. 

 Banda [2],   s.f. Lugar de origem de uma entidade de Umbanda; 

linhagem: „Saravá suabanda!‟ – Do quimbundo mbanda, zona, 

correspondente ao quicongo mbanda, província, distrito, parte de um 

país” (LOPES, p. 37). 

 

6.2.5 BANZO - [1], “s. m. nostalgia mortal dos africanos em cativeiro; 

saudade” (CASTRO, p. 169). 

 Banzo [2], s.m. (1) “Nostalgia mortal que acometia negros africanos 

escravizados no Brasil./// (2) adj. Triste, abatido, pensativo. (3) 

Surpreendido, pasmado; sem jeito, sem graça (BH). Do quicongo 

mbanzu, pensamento, lembrança; ou do quimbundo mbonzo, saudade, 

paixão, mágoa” (LOPES, p. 39). 

 

6.2.6 BATUQUE - [1], s.m. “(1) Designação comum a certas danças afro-

brasileiras. (2) Batucada. (3) O ato de batucar (BH). (4) Culto religioso 

afro-gaúcho – Etimologia controversa. Para Nascentes, é deverbal de 

bater. Para Ribas (1979: 214) trata-se de „fusão deturpada da expressão 

quimbunda bu-atuka (onde se salta ou se pinoteia)”. Raymundo (1933: 

106) escreveu: É bailado originário de Angola e do Congo, mas, em que 

pese a opinião do Cardeal Saraiva, não lhe chamavam os negros de 

batuque, mas os portugueses; a dança é feita com cantos em que entra 

a expressão kubat‟ uku, nesta casa aqui. Daí, proveio batucu, alterado 
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em batucum e batecu, já por influência do verbo português bater‟. Cf., no 

quimbundo, o verbo tuka, saltar.(...)” (LOPES, p. 40-41). 

 Batuque (FR) (BR) – “s. m. ruído, som muito forte; ação de fazer ruído 

com batimentos rítmicos. (...). Kik./kimb. vutuki(la) + port. bater” 

(CASTRO, p. 172). 

 

6.2.7 BUMBA-MEU-BOI -   (FR) (BR) – “s. m. bailado popular, organizado 

em cortejo com personagens humanas e animais, cujas peripécias 

giram em torno da morte e ressurreição do boi (...)” (CASTRO, p. 180). 

 

6.2.8 BURRAS - s. f. – fêmea do burro. Ver burro. 

 

6.2.9 BURRO - s. m. – “(1) Quadrúpede do mesmo gênero que o cavalo (2) 

Indivíduo estúpido, tolo ou teimoso (NA) – Nascentes faz derivar do 

latim burricu. Convém, entretanto, considerar o quicongo bulu, asno; 

qualquer animal selvagem; indivíduo grosseiro. O termo se liga a 

bulau, que por sua vez deriva de lauka, asneira, loucura, demência (v. 

em louco), não nos parecendo portugueísmo” (LOPES, p. 47). 

 

6.2.10 CABAÇO - “(banto) 1. (LP) –s. m. o hímen, a virgindade da mulher. 

(...). Kik./Kimb. kabasu, hímen. (...)” (CASTRO, p. 182). 

 

6.2.11 CABECILÉ - “CABIECI (kwa) (PS) – exp. Ver caô cabieci obá”  

(CASTRO, p. 182). 

 

6.2.12 CACHAÇA - “(banto) 1. (BR) - s. m. aguardente que se obtém mediante 

a fermentação e destilação do mel ou borras do melaço; qualquer bebida 

alcoólica. (...). Kik. (kunua) kisasa, lit. água ardente, que fermenta, 

excitante” (CASTRO, p. 185). 

  

6.2.13 CACHACEIRO - “adj. e s. m. (1) Que é dado ao uso excessivo de 

cachaça ou outra bebida alcoólica. /// (2) Árvore da família das rutáceas. 

(BH) – De cachaça” (LOPES, p. 51). 
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6.2.14 CACHIMBANDO – v. ger. der. – cachimbar 

 

6.2.15 CACHIMBAR – “(banto) 1. (PO) – v. fumar cachimbo, fumegar, lançar, 

exalar vapores” (CASTRO, p. 186). 

 

6.2.16 CACHIMBO - [1] “s.m. Aparelho para fumar composto de um fornilho 

onde se põe o tabaco (BH) – Etimologia controversa. Para Nascentes, A. 

G. Cunha e M. Soares, o étimo é o quimbundo kixima, poço. Sampaio 

(1986: 82) afirma ser palavra genuinamente guarani” (LOPES, p. 51). 

 “Cachimbo [2] “(banto) 1. (PO) –s.m. pipo de fumar (...). Ver kik. 

(ka)nzingu/ kimb. (ka) nzimu, lit. pequeno tição fumegante” (CASTRO, p. 

186). 

 

6.2.17 CAFUZA – s. f. – Ver cafuzo. 

 

6.2.18 CAFUZO - “(banto) (BR) – s. m.  mestiço de negro e índio; mestiço de 

cor preta, embaciada, cabelo corrido e grosso. Var. Cabo-verde. Var. 

carafuzo. Kik./kimb. nkaalafunzu, de cor embaciada; misturado, 

mestiço” (CASTRO, p. 191). 

 

6.2.19 CAMBINDA - “adj. 2 gên. (1) Cabinda (BH). (2) Diz-se da tradição de 

cultos afro-maranhenses difundida principalmente na região do Codó, 

também chamada caxias ou Cacheu, na qual os cânticos são entoados 

em português (SF). /// s. f. (3) Antiga denominação de maracatus 

pernambucanos – Abon.: „Imaginamos que os cambindas poderiam ter 

sido também alguma modalidade de Maracatu, não registrada, pois é 

significativo o emprego outrora do termo „cambinda‟ nos designativos de 

alguns grupos recifenses: „Cambinda Estrela‟, „Cambinda Velha‟, 

„Cambinda Nova‟, „Cambinda Leão Coroado‟ (Guerra-Peixe, 1981) – De 

cambinda, por nasalização.” (LOPES, p. 59-60). 

 CABINDA “(banto) 1. (BR) – s.f. espécie de dança popular. 1. (BR) – s. 

antiga nação africana no Brasil, palavra que aparece frequentemente em 

cânticos folclóricos, a exemplo dos versos „Cabinda velha chegou/ e Rei 
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do Congo falou‟. (...). Cabinda, região ao noroeste de Angola, de fala 

quicongo” (CASTRO, p. 183). 

 

6.2.20 CAÔÔ – Var. de caô- Ver caô-cabiecilê. 

 

6.2.21 CAÔ-CABIECILÊ-OBÁ - “(kwa) (PS) – exp. Saudação para Xangô. Var. 

caô-cabicilê, cauô-cabieci, cauô-dicabicilê. Yor. kà wòóo kábíyèsí (ilê)” 

(CASTRO, p. 200). 

 

6.2.22 CARURU - “(banto) 1. (BR) – s. m. iguaria feita à base de quiabo 

cortado, temperado com camarões secos, dendê, cebola, pimenta, prato 

típico da cozinha baiana. Var. Calulu, cariru. Cf. caruru-de-quiabo, 

caruru-de-folha. Kik./ Kimb. kalulu/ kalalu, prato típico à base de folhas, 

tipo bredo (nlulu) ou quiabo, dendê, camarões e peixe” (CASTRO, p. 

203). 

 

6.2.23 CATATAU - “s. m. Pessoa de baixa estatura – Possivelmente, 

relacionado do macua nikhatatau, espécie de camaleão” (LOPES, p. 72). 

 

 

6.2.24 CATENDE - “(banto) 1.(PS) – s. o inquice das folhas. Ver muxila. Cf. 

Ágüe, Ossaim. Kik. Kantedi, árvore da floresta/ Katendi, título de 

nobreza” (CASTRO, p. 205). 

 

6.2.25 CATIMBÓ - “(banto) (PS) – s.m. atabaque. (...) (CASTRO, p. 206) 

 CATIMBÓ “culto de feitiçaria que combina elementos da magia branca 

européia com elementos negros, ameríndios e católicos; liderado por um 

'mestre' que defuma os assistentes com seu cachimbo, e a quem se 

recorre para resolver problemas diversos, seja para o bem, seja para o 

mal; catimbau, catimbaua (...)” (HOUAISS). 

 

6.2.26 CATOLÉ - “s. m. (1) Palmeira da família das palmáceas. (2) O fruto 

dessa palmeira (BH) – Etimologia controversa. Buarque de Holanda 

remete a catulé, „do tupi katu‟le‟. A Teodoro Sampaio „não parece tupi e 
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só ocorre no sertão‟ (Machado, 1987). Maia (1964) consigna o 

quimbundo katole, palmeira” (LOPES, p. 74). 

 

6.2.27 COCHILO - “(banto) (BR) – s.m. ato de cochila(r); (p. ext.) descuido“ 

(CASTRO, p. 209). 

 COCHILA(R) (banto) (BR) – v. (a ortografia correta deveria ser coxilar) 

dormitar, dormir levemente; (p. ext.) descuidar. Cf. tobuê. Kik./ Kimb. 

kushila” (CASTRO, p. 209). 

 

6.2.28 COQUEIRO – “[1], s. m. Palmeira que dá coco.” 

  COQUEIRO – “[2], s. m. Cantador de coco [2]; coquista (BH).” (LOPES, 

p. 83). 

 A explicação etimológica que leva Lopes a acreditar na origem africana 

da palavra “coqueiro” está relacionada à origem da palavra “coco”. 

 COCO “[1], s. m. (1) Designação comum aos frutos de numerosas 

espécies de palmeiras, em especial o do coqueiro-da-baía. (2) Vasilha 

feita do endocarpo do coco-da-baía. (3) Espécie de vasilha de folha-de-

flandres. (4) Cabeça (BH) – De origem controversa. Segundo A. G. 

Cunha „o fruto do coqueiro foi assim denominado pelos portugueses em 

razão de sua semelhança com as figuras de cabeças com que se 

assustavam as crianças (os papões)‟. „Os marinheiros de Vasco da 

Gama‟, escreve Nascente, „compararam o fruto, com os três buracos, 

com a cabeça de côca.‟ Cabe-nos, entretanto, perguntar: qual o nome 

nativo do fruto que os marinheiros de Vasco da Gama‟ (na África ou na 

Índia) conheceram? Em ronga, ele se chama khokho, likhokho; em 

nhungue, koko; em macua ekokhó. Observe-se que o domínio territorial 

dessas três línguas é a África Oriental. Então, acreditamos estar aí o 

étimo. E mesmo admitindo-se a origem no português coca (com „o‟ 

fechado), veja-se que mesmo esse termo pode ter origem no 

quimbundo” (LOPES, p. 81). 

 

6.2.29  DENGOSA – (FR) (LP) - “s. f. nome para cachaça. Cf. dengo + Port. –

osa” (CASTRO, p. 220). 
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 DENGOSO – “adj. (1) Afetado, enfeitado, delambido, requebrado. (2) 

Faceiro, jovial. (3) Manhoso, astuto. (4) Efeminado. (5) Diz-se de criança 

birrenta, chamingas (BH) – De dengo [1]” (LOPES, p. 90). 

 A origem africana da palavra “dengosa” deriva da palavra “dengue”. 

 DENGUE “(banto) 1.(BR) – s.m. choradeira, birra de criança; manha, 

treta. Ver dengo, dengoso, denguice. Kik./ Kimb. ndenge, manha, 

criancice, cólera pueril.  

 2. (BR) – s.m. melindre feminino, faceirice; (p. ext.) afeminação, trejeitos 

afetados. Ver. Dengoso, denguice. Var. mendenga, mendengue. Cf. 

candonga, quindim, xendengue. Kik./ Kimb. (mu)ndenge, mulher 

jovem, faceira; susceptibilidade feminina” (CASTRO, p. 220). 

 

6.2.30 EMBALAR - “v. t. d. Acalentar, balouçar para fazer dormir (AN) – 

Certamente, ligado ao quimbundo lambala, adormecer; ou ao quicongo 

mbambala-mbambala, docemente, suavemente” (LOPES, p. 94). 

 

6.2.31 ESMOLAMBADO - “adj. Feito em molambos, vestido de molambos 

(BH). – De esmolambar.” (LOPES, p. 99) 

 A origem africana de “esmolambado” deriva de “molambo” 

 MOLAMBO “(banto) 1.(BR) – s.m. trapo, farrapo, pedaço de pano velho, 

roto e sujo. Ver esmolamba(r), esmolambado, molabento, 

molambudo. Cf. mucumbu, pano-de-bunda. Kik./ Kimb. mulamba 

(mulumbi) pedaço de pano velho. 

 2.  (BR) – s.m. fraco, sem caráter, pessoa em completa decadência 

moral. Var. molambo-humano. Kik./ kimb. mulambu, fraco, débil” 

(CASTRO, p. 286). 

 

6.2.32 EXU - “(kwa) 1.(P.S) – s.m. divindade nagô-queto, capaz de fazer tanto 

o bem quanto o mal, tido como mensageiro dos orixás, preside a 

fecundidade, as encruzilhadas, os caminhos perigosos e escuros. Antes 

de qualquer cerimônia, sacrifício de animais e oferendas lhe são feitas. 

Cada divindade dispõe de um Exu, ora masculino, ora feminino, que 

toma nomes diferentes, mas sempre representado por figuras de barro 

ou em ferro. Seu ilê fica do lado de fora do barracão e está sempre 
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cuidadosamente trancado. Dia: segunda-feira. Cores: vermelho e preto. 

Comida: axoxô, farofa e dendê (aminjá, aminuó), pipoca, feijão preto, 

qualquer tipo de quadrúpede, mel e cachaça, sempre preparadas pela 

dagã. Sacrifícios: bode e galo pretos. Simbolismo: ogó, tridente e lança 

de ferro. Saudações: laroiê. Outros nomes: Alaqueto, Anã, Aqueçã, 

Bará, Baranlá, Baru (...). 

 2. (BR) – s.m. espírito maligno, o diabo. 

 3.  (LP) – exp. „vira(r) Exu‟, ser tomado de cólera, enfurecer-se; „não 

se(r) Exu prá gosta(r) de farofa‟, para deixar-se enganar por mentiras ou 

lisonjas, ser tapeado” (CASTRO, p. 232-233).  

 

6.2.33 FUBÁ - “[1], s. m. Farinha de milho ou de arroz (BH). Do quimbundo 

fubá (quicongo mfuba), fécula, farinha.  

 FUBÁ [2], s. m. Barulho, desordem, (BH) – Possivelmente, do quincongo 

fubá, transbordar. (...)” (LOPES, p. 102). 

 

6.2.34 GANZÁ - “[1], s. m. (1) Espécie de chocalho; (2) Dança cujo nome 

provém desse instrumento (BH) – Do quimbundo nganza, cabaça; ou do 

umbundo, rikanza, nome de um chocalho (Redinha, 1984: 129). 

 GANZÁ [2], s. m. Reco-reco (BH) – De dikanza, nome pelo qual o Autor 

ouviu chamar em Luanda, a um reco-reco comprido de bambu, que é 

tocado apoiando no chão” (LOPES, p. 108). 

 

6.2.35 IAMANJÁ – Var. de Iemanjá. 

 IEMANJÁ – “(kwa) (BR) – s.f. o orixá do mar, equivalente a N. Sra. Da 

Conceição, do Carmo ou das Cadeias. Dia da semana: sábado. Cor: 

azul claro. Indumentária: coroa, abebé, alfanje, braceletes. Simbolismo: 

pedras marinhas e conchas. Comida: ado, ebô, mel de urucu, aze(i)te 

doce, manjar de arroz. Sacrifício: carneiro, galo, galinha. Nomes: Acabá, 

Agué Xalugá, Coque, Cuqueto, Iamim, Iemanjá-Açabá, Inaê, Janaína 

(...)” (CASTRO, p. 249-250). 

 

6.2.36 INGONO – “s. m. Nos xangôs, tambor grande, encourado de um só e 

batido com as duas mãos (BH) – De ingoma” (LOPES, p. 117). 
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6.2.37 LAPADA – “s. f. (1) Lambada. (2) Bofetada (BH) – De lapo, termo 

onomatopéico, ou de lapo termo presente no umbundo e no quioco 

significando remo ou espécie de pá de madeira semelhante ao remo. 

Houaiss relaciona à lapa, pedra” (LOPES, p. 125). 

 

6.2.38 LIAMBA – “s. f. Diamba, maconha (BH) – Do quicongo ly-amba, 

cânhamo indiano” (LOPES, p. 126). 

 LIAMBA - “(banto) (BR) – s.f. Ver maconha” (CASTRO, p. 264). 

 

6.2.39 LOANDA – Antigo nome da capital de Angola que variou para Luanda. 

Vemos em Raymundo (1933, p. 39), “língua bunda, geral em Angola e 

mais pura no distrito de Loanda, falado por ambudos (...)” 

 LUANDA – “(banto) (BR) – s. topônimo, capital da Angola. Ver aruanda” 

(CASTRO, p. 266).  

 

6.2.40 MACACO – “s. m. (1) Primata, símio. (2) Maquinismo para levantar 

grandes pesos. (3) Designação de vários peixes da fam. dos blenídeos. 

(4) Grilo-toupeira. (5) Soldado de polícia ou ajudante de vaqueiro (BH) – 

Do quinguana makako, pequeno símio. Raymundo e Bernal (1987: 107) 

dão o Lingala makako. Q. v. tb. o quicongo do oeste (vili ou cabinda) 

makaku, PL. de kaku, kaaku” (LOPES, p. 129). 

 

6.2.41 MANDINGA - “(banto) 1. (BR) – s. f. bruxaria, ardil; (p. ext.) mau-olhado. 

Cf. mandraca. Ver mandinga(r), mandingação, mandingaria, 

mangingue(i)ro, mandinguento. Kik./ Kimb. mazinga, ação de 

complicar, de impedir também por feitiço. [...] (mandê) 2. (PO). –s./adj. 

denominação de um povo do grupo de língua mandê, do oeste-africano, 

que foi trazido para o Brasil durante a escravidão. Cf. Manding ou 

Malinke”  (CASTRO, p. 274). 

 

6.2.42 MANDINGUEIRA – adj. f. de mandingueiro. 

MANDINGUEIRO – “adj. (1) Que faz mandinga/// s.m. (2) Indivíduo 

mandingueiro (BH)” (LOPES, p. 137). 
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6.2.43 MANGANGÁ – “adj. Muito grande, enorme (BH). De mungangá” 

(LOPES, p. 137).  

 

6.2.44 MARIÔ – “(kwa) (SP) – s.m. palha-da-costa: franjas de dendenze(i)ro 

desfiadas, símbolo de Ogum. Var. mariuô. Yor. màrìwò” (CASTRO, p 

278). 

 

6.2.45 MOCAMBO – “(banto) (BR) – s.m. (arcaico) esconderijo de escravos na    

floresta, equivalente a quilombo; choça, palhoça, casebre; cerrado de 

mato ou moita onde se esconde o gado Var. mucambo. Kik. Mukambu, 

refúgio, esconderijo; topônimo muito comum no Brasil” (CASTRO, p. 

285). 

MOCAMBO “[1], s. m. (1) Cabana, palhoça, habitação miserável. (2) 

Couto de escravos fugidos, na floresta. (3) Cerrado de mato, ou moita, 

onde o gado costuma às vezes se esconder (BH) – Do quicongo 

mukambu, cumeeira, telheiro em alusão à principal característica do tipo 

de habitação; o telhado de palha; a palhoça original deveria ser apenas 

uma cobertura, um teto, uma cumeeira com palhas e sem paredes. A 

acepção (1) parece ter dado origem à (2): o esconderijo era a cabana; e 

essa acepção talvez tenha dado origem à (3): fuga, esconderijo etc. O 

quimbundo mukambu, esconderijo, referido por A. G. Cunha, não foi por 

nós confirmado”  (LOPES, p. 150). 

 

6.2.46 MOLENGA - “adj. 2. gên. Mole. Indolente, preguiçoso, medroso, covarde 

(BH) – Do port. “mole” mas talvez contaminado pelo quimbundo ualenga, 

franco, da mesma raiz de lengalenga (q. v.).(...)” (LOPES, p. 153). 

  

6.2.47 MOLEQUE – “(banto) 1.(PO) – s. m. menino, garoto, rapaz.; meninote 

negro; (fem.) moleca. Ver molecada, moleca(r), molecagem, 

molecote, molecório, molequice. Cf. jibi. Kik./Kimb./ Umb. mi- / mu- l 

a- nleeke, jovem, garoto,discípulo subordinado.  

2. (BR) –adj. divertido, pilhérico, travesso. Kik. Nleku. 



131 

 

2 (BR) – s.m. (p.ext.) canalha, velhaco. Ver moleca(r). Cf. moleque-de-

gravata.” (CASTRO, p. 287). 

MOLEQUE – “[1], s. m. (1) Negrinho. (2) Indivíduo irresponsável. (3) 

Canalha, patife. (4) Menino de pouca idade /// adj. (5) Engraçado, 

pilhérico, trocista [fem. Moleca, nas acepções (1), (4) e (5)] (BH) – Do 

quimbundo muleke, garoto, filho, correspondente ao quicongo mu-léeke, 

criança e da mesma raiz de nléeke (pl. mileke), jovem, irmão mais novo” 

(LOPES, p. 153). 

 

6.2.48 MUQUECA - “(banto) 1. (BR) – s. f. Ver moqueca, forma dicionarizada. 

[...]” (CASTRO,  p. 293). 

MOQUECA – “(banto) (BR) –s.f. guisado de peixe ou de mariscos, 

podendo também ser feito de galinha, carne, ovos, etc. regado a leite-

de-coco, aze(i)te-de-dendê e pimenta. Ver muqueca. Kik. / Kimb. 

mukeka < kuteleka, guisar”  (CASTRO, p. 289). 

 

6.2.49 ODÉ – “(kwa) (LS) –s. nome de Oxossi. Yor. כ  dE, caçador” (CASTRO, 

p. 300). 

 

6.2.50 OGUM – “(kwa) 1.(PS) – s. m. divindade do ferro e da guerra, 

equivalente a Santo Antônio (Oxóssi, no Rio de Janeiro). Tem Exu 

como criado, e seu animal sagrado é o cachorro (ajá). Dia: terça-feira. 

Cores: azuis escuros. Nomes: Ajace, Ajagunã, Majê, Obaloca, Ogum-

da-Pedra-Preta, Ogum-de-Ronda, Ogum-do-Cariri, Ogum-Luimim, 

Ogundilei, Ogum-Marinho, Ogum-Mejejê, Ogum-Menino, Ogum-

Oniê, Ogum Sete-Caminho, Ogum Sete-Encruzilhada, Ogum Sete-

Espada. Nomes Iniciáticos: Dagu, Ogumbumim, Ogundeji, Ogunjá, 

Ogunjobi, Ogumolá. Sacrifícios: galo, bode. Comida: adalu, fe(i)joada, 

inhame assado com azeite-de-dendê. Insígnia: espada-de-Ogum ou 

gumbaça. Simbolismo: guaiá, moriô. Saudação: ogunhê, ogunhê-

jecijece, oguniê. Ver Mavumbo. Cf. Gum, Roxomucumbe. Fon Gu/ 

Yor. Ògún.  

2. (OS) –s. m. (p. ext.) diz-se uma pessoa aguerrida.  

3. (LS) –s. remédio. Cf. milongo. Yor. oògùn” (CASTRO, p. 303). 
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6.2.51 OXINXIM – “(kwa) (LS) –s. Ver xinxim” (CASTRO, p. 311). 

XINXIM – “(kwa) (BA) – s. m. guisado de galinha ou outra carne com 

camarões secos e azeite-de-dendê a que se pode acrescentar 

amendoim moído e castanha de caju. Antigamente também se usava 

eguci, pevides de abóbora ou melancia passados na pedra. Var. 

oxinxim. Yor. `ṧ כ ìnṧ in” (CASTRO, p. 352). 

 

6.2.52 PAPANGU – “s. m. (1) Certo tipo de mascarado, no carnaval ou nos 

reisados nordestinos. (2) Indivíduo apalermado, moleirão (BH) – De 

papar, comer + angu (“em algumas partes do Brasil, dava-se o apelido 

de papa-angu ao negro cativo, porque se alimentava quase unicamente 

de angu e de feijão” – Cf. Eduardo Freiro, Feijão angu e couve, 1982, 

pág. 158)” (LOPES, p. 172-173). 

  

6.2.53 QUICÉ – “(banto) (BR) –s. f. faca pequena e velha, geralmente partida 

ou sem ponta. Var. quicé. Cf. caxirenguengue. Kik./Kimb. kisele, 

kiselenge” (CASTRO, p. 323). 

 

6.2.54 QUITANDEIRA – “(BR) – s. f. (pejorativo) mulher sem educação; dona 

ou vendedora de quitanda + Port. –eira” (CASTRO, p. 327). 

QUITANDA – “(banto) 1.(BR) –s. f. pequeno estabelecimento onde se 

vendem verduras e frutas; tabuleiro em que os vendedores ambulantes 

expõem a sua mercadoria. Kik./ Kimb. kitanda” (CASTRO, p. 327). 

 

6.2.55 SAMBA – “[1], s. m. (1) Nome genérico de várias danças populares 

brasileiras. (2) A música que acompanha cada uma dessas danças – Do 

quioco samba, cabriolar, brincar, divertir-se com cabrito; ou do quicongo 

sàmba, espécie de dança em que um dançarino bate contra o peito do 

outro (Laman, pág. 870). No umbundo, semba é a „dança caracterizada 

pelo apartamento dos dois dançarinos que se encontram no meio da 

arena‟ da raiz semba, separar (Alves 1951), que também originou o 

multilinguístico disemba. pl. masemba, umbigada. Vê-se, então, que o 

choque de um dançarino contra o outro (Laman) e o consequente 
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apartamento (Alves) é nada mais que a umbigada que ainda hoje 

caracteriza o samba, em suas formas mais antigas. Assim, podemos 

apontar como étimo remoto o termo multilinguístico semba, cuja raiz é a 

mesma do quicongo e do quioco samba” (LOPES, p. 198). 

  

SAMBA – “(banto) 1.(PS) – s. f. título de mameto. Ver Samba-

Diamongo. Var. semba. Kik./ Kimb. nsamba. 

2. (PS) – s. m. cerimônia pública de macumba. Kik./ Kimb. (ku) samba, 

rezar, orar. 

3. (BR) – s. m. dança e música popular brasileira de compasso binário e 

acompanhamento sincopado; a música que acompanha essa dança. Cf. 

modalidades: samba-canção, samba-de-breque, samba-miúdo, 

sambão, samba-de-partido-alto, samba-de-roda, samba-de-

umbigada, samba-enredo, samba-duro. Kik./ Kimb. samba/ semba.  

4. (BR) – s. m. (p.ext.) festividade barulhenta acompanhada de dança; 

qualquer cerimônia pública, religiosa, afro-brasileira; confusão, barulho, 

briga” (CASTRO, p. 333). 

    

6.2.56 SARARÁ – “[1], adj. (1) Alourado, arruivado (mulato)/// s.m. e f. (2) 

Pessoa mulata, sarará /// s.f. (3) Formiga, o mesmo que sarassará (NA) 

– O étimo tradicionalmente aceito é o tupi sara‟ra, mariposa de cor fulva. 

Convém, entretanto, verificar o quimbundo sualala, formiga branca, 

cupim” (LOPES, p. 202). 

 

6.2.57 SIRICONGADO – Ver congada. 

       CONGADA – “s. f. Dança dramática afro-brasileira (BH) – De congo 

(reunião de congos).” (LOPES, p. 82). 

 CONGADA – “(BR) –s.f. auto popular durante o qual se celebra a 

coroação do rei do Congo, o Manicongo, e da rainha Jinga. Var. 

congado, congos. Kik./ Kimb. (mu)kongo, povo do Congo + Port. –Ada” 

(CASTRO, p. 210).  

 

6.2.58 TIRILI – Ver tibiriri. 
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“TIBIRIRI – (kwa) (LS) – s. nome de Exu, criado de Oxumaré. Var. 

Tiriri, Tiririlonã. Yor. Èṧ u bíiyií” (CASTRO, p. 342). 

 

   6.2.59 VATAPÁ – “(banto) (BR) –s. m. prato típico da cozinha baiana, 

espécie de purê de farinha de mandioca ou pão de véspera, leite de 

coco, azeite-de-dendê, amendoim, gengibre e castanha de caju, ralados 

ou moídos, tradicionalmente feito para acompanhar o caruru. Kik. 

Kintampa/ PL. matampa › vwatampa, papa ou vasilha de papas, 

geralmente de milho, que acompanha o prato ”yuuma” (bolos de banana 

amassada ou de feijão temperado com dendê e pimenta)/ Kimb. kitaba, 

papas. Fon vƹ tƹ ba, papas (preparadas com dendê)” (CASTRO, p. 349). 

 

6.2.60 XANGÔ – “(kwa) 1.(SP) – s. orixá dos raios e do trovão, rei-herói do 

povo iorubá, geralmente correspondente a São Jerônimo, é venerado 

nos meteoritos e machados de pedra que são colocados em um pilão de 

madeira esculpida (odô) a ele consagrado. Suas três mulheres são Obá, 

Oiá, Oxum, e seu criado é Oxumarê. O velho, identificado com São 

Pedro, é cultuado como Aganju, Airá, Jacutá, Ogodô (Cf. Sobô, Zazi). 

O jovem, equivalente a São João, é chamado de Obacoçô, Obaladê, 

Obalaiê, Obalodê, Obalodô, Xangô-de-Oro, Xangô-Menino. Outros 

nomes e títulos: Adanji, adelaiê, Alafim, Apará, Badê, Baianim, Balê, 

Xangô-Leí. Dia: quarta-feira. Cores: branca e vermelha. Comida: amalá, 

obé. Sacrifícios: agutâ, cágado, galo, Insígnias: oxê, xerê. Simbolismo: 

banté, labá. Toques: alujá, bata, ibim, ilu. Saudação: caô cabieci obá. 

Nomes iniciáticos: Lingucicoiá, Obaraeji, Obaraí, Obaraji. Ver babá-

Abaolá. Cf. Sobô, Zazi. Yor. ṧ àngó” (CASTRO, p. 351). 

 

6.2.61 ZABUMBA – “s. f. (1) Pancada. (2) Tambor grande, bombo. (3) 

Conjunto instrumental à base de zabumba /// s.m. (4) Zabumbeiro – Para 

Jacques Raymundo, vem de xabumba. Para Nascentes, a origem é 

onomatopéica ou do „conguês‟. Q.v. no quicongo e no umbundo 

mbumba, bater. A acepção de „pancada‟ está em Caldas Barbosa, 1980, 

pág. 216, e parece ser a inicial” (LOPES, p. 227). 
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 ZABUMBA – “(banto) 1.(BR) –s.m. bombo. Var bumbo, zambumba. Kik. 

(zu)nza mbuma, tambor de madeira, muito grande e comprido.  

 2. (BR) –s.m. conjunto instrumental popular no nordeste do Brasil, 

constituído de pífanos, caixa de bombo. Kik. Zunza mbuma, fazer 

música com muito ruído, com tambor” (CASTRO, p. 354). 

 

6.2.62 ZUNINDO – Ver zunir. 

 ZUNIR – “v. intr. (1) Produzir (o vento) som agudo e sibilante (BH). (2) 

Desaparecer (GP) – Provavelmente, do quimbundo zuna, à grande 

velocidade (Cf. Pepetela, O cão e os caluandas, Lisboa, 1985), 

glossário). Q. v. tb. o quicongo zununa, correr rápido, competir em 

rapidez”  (LOPES, p. 231). 

 

 

6.3  A influência africana na fonologia e morfossintaxe do português             

brasileiro na obra de Ascenso Ferreira 

 

A influência africana no português foi menos no vocabulário do que na 

fonética brasileira e na morfossintaxe do português informal. Para Mendonça 

(1973, p. 61), “o negro influenciou sensivelmente a nossa língua popular. Um 

contato prolongado de duas línguas sempre produz em ambas fenômenos de 

osmose.”  Essa pesquisa mostrou diversas características do português que 

são atribuídas, por etnolinguistas consagrados como Castro e Bonvini, ao 

contato com as línguas africanas. Essa etapa da análise utilizará trechos da 

obra de Ascenso Ferreira que ilustram a influência africana na fonologia e na 

morfossintaxe do português brasileiro. O corpus do trabalho apresenta um 

número limitado de exemplos que não contemplam toda influência africana no 

português brasileiro apresentada no capítulo 3.7. 

 

6.3.1 Fonologia 

 

6.3.1.1  Vocalização  
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Nas línguas africanas, não existe a palatal lateral lh, esse som é 

substituído por / y / e, de acordo com Castro (2005, p. 117), essa substituição 

“já fora atestada na fala do negro em Lisboa, nos princípios do século XVI”. 

Mendonça (1973, p 61-62) afirma que o mesmo fenômeno ocorre com dialetos 

crioulos caboverdeanos e guineenses. No Brasil, ocorre o mesmo no português 

popular. Em alguns casos, o lh é substituído por / l /, por exemplo, “mulher” 

pode adquirir as variedades “muyé” ou “mulé”. O poema “Carnaval do Recife” 

ilustra esse fenômeno:  

 

Carnavá, meu carnavá, 

tua alegria me consome... 

Chegô o tempo das muié largá os home! 

Chegô o tempo das muié largá os home! 

 

6.3.1.2 Omissão da consoante no final da palavra: 

 

Nas principais línguas do grupo banto e sudanês, “as sílabas são 

abertas, sempre terminam em vogal (V), e não existem consoantes contíguas 

(CC)” (CASTRO, 2005, p. 116), isso justificaria a tendência do falante brasileiro 

de omitir as consonantes no final das palavras. Na obra de Ascenso observa-se 

com frequência esse fenômeno. 

No trecho do poema “Carnaval do Recife”, também ocorre esse 

apagamento da consoante no final da palavra: carnaval e largar por “carnavá” e 

“largá”, esse apagamento do /l/ observa-se ainda no poema “Oropa, França e 

Bahia”: - Vou me daná no carrossé!. Existe uma tendência na oralidade do 

português não-padrão de suprimir o r e o l no final das palavras e acentuar a 

pronúncia da última vogal. Outro fenômeno que ocorre com o fonema / l / é a 

vocalização, ou seja, pronunciado no final da sílaba ou entre vogal e consoante 

(VCC), adquire o som da semivogal / w /, diferente de Portugal que pronuncia 

distintamente o /w/ e o /l/. Entre os brasileiros em processo de alfabetização ou 

com pouca escolaridade, essa vocalização do /l/ causa dúvidas quanto à grafia 

de determinadas palavras, o indivíduo, muitas vezes, não sabe se um vocábulo 

é escrito com a letra “u” ou “l”, é comum encontrar “cauçada” e “papeu” ao 

invés de “calçada” e “papel”, por exemplo. 
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A queda do “r” final é muito comum na pronúncia do Brasil, de acordo 

com Mendonça (1973, p. 64), esse fenômeno também é observado nos 

dialetos crioulos da África, em Cabo Verde, e nas ilhas do Príncipe e Ano Bom. 

O pesquisador também observa que “mesmo na linguagem culta do Brasil, o r 

final soa levemente”. O apagamento do r final é comum na obra de Ascenso: 

No poema “Reisado”-  governador por “gunvernadô” e divertir por 

“divirti”: 

 

Poema: “Reisado” 

Gunvernadô destes Brasi, 

Daí-me licença pra divirti... 

 

Poema: “Os bêbados” – esquentar, baixar, calor, beber, embriagar e 

pegar por “esquentá”, “baixá”, “calô”, “bebê”, “embriagá” e “pegá”: 

 

- Bote uma bicada mode esquentá o frio! 

- Bote uma bicada pra baixá o calô! (...) 

  

- Vai bebê 

vai te embriagá 

vai caí na rua 

pra puliça te pegá! 

 

Poema: “Branquinha” – ser por “sê”: 

pode sê qui prejudique 

mas bebo toda sumana. 

 

Poema: “Oropa, França e Bahia” – mulher e danar por “mulhé” e “daná”: 

- “Onde vais mulhé?” 

- Vou me daná no carrossé! 

- “Tu não vais, mulhé,  

mulhé, você não vai lá...” 

 

Poema: “Os engenhos da minha terra” – automóvel por “automove”:  
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Trem, automove, seja lá qui for... 

 

6.3.1.3 Apagamento dos grupos consonantais 

 

A estrutura silábica das línguas africanas é consoante-vogal (CV), isso 

justifica uma prática muito comum que o brasileiro tem de “desfazer os grupos 

consonantais pela intromissão de uma vogal (CC -> CVC), através de um 

processo de adaptação morfofonológica” (CASTRO, p. 116). Na obra de 

Ascenso observa-se: 

 

Poema: “Minha Terra” – padrinho e padre por “Padinho” e “Pade”.  

- Meu Padinho Pade Ciço do Joazero! 

 

Poema: “Reisado” – flor por “fulo” 

- Ou é um cravo, ou é uma rosa,  

ou a fulô do bogari...” 

 

Poema: “O samba” – cabra por “caba” 

Lá no meu sertão, 

tem muita quixaba,  

que é cumê de caba 

também de cristão... 

 

 

6.3.1.4    Desnasalização no final das palavras. 

 

Castro (2005, p. 117) atribui à influência africana a tendência do 

português popular brasileiro de suprimir a nasalização da sílaba final das 

palavras, segundo a etnolinguista baiana, isso também “ocorre na África com 

as importações portuguesas pelas línguas bantos e sob influência delas que 

(...) não conhecem as vogais nasais” Na obra de Ascenso, a nasalização é 

eliminada da palavra “homem” em vários textos:  

 

Poema: Carnaval do Recife 
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Chegô o tempo das muié largá os home! 

Chegô o tempo das muié largá os home!   

 

Poema: Os bêbados 

- Patrão: eu sô é home!     

 

Poema: Folha Verde 

o home dos caranguejo e dos siri!  

 

6.3.1.5     Redução dos ditongos 

 

Mendonça analisou que a redução dos ditongos que se opera no 

português brasileiro também ocorre nos “dialetos crioulos da África, além de 

ter-se dado o mesmo em certas zonas de Portugal”. No crioulo caboverdiano, 

por exemplo, “os ditongos ei e ou tornaram-se ê e ô: leite –> lête, pouco -> 

pôco. No português popular do Brasil, os ditongos ei e ou, por influência 

africana, reduziram-se para ê e ô: cheiro -> chêro, lavoura -> lavôra. Nos textos 

de Ascenso essa redução é recorrente:  

 

Poema: “Minha Terra” – Joazeiro por “Joazero” 

- Meu Padinho Pade Ciço do Joazero! 

 

Poema: “Carnaval do Recife” – chegou por “chegô” 

Chegô o tempo das muié largá os home! 

Chegô o tempo das muié largá os home!  

 

No poema: “Oropa, França e Bahia” – observa-se a redução do ditongo 

eu, da palavra Europa para o. 

 

No poema: “Os bêbados” – sou por “sô” 

- Patrão: eu sô é home!     

 

No poema: “Os bêbados” – polícia por “puliça” 
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- Vai bebê 

vai te embriagá 

vai caí na rua 

pra puliça te pegá! 

 

 

6.3.2 Morfossintaxe 

 

6.3.2.1 Ausência da concordância nominal 

 

As línguas africanas são, em sua maioria, prefixais, com base nessa 

característica, pesquisadores da influência africana no português brasileiro 

acreditam que a falta de concordância nominal e verbal (sufixais) presentes no 

português não-padrão é fruto do contato com as línguas africanas. Ao 

aprenderem a língua portuguesa, os negros misturaram elementos da nova 

língua com características de sua língua materna, entre essas está a falta de 

concordância sufixal das línguas africanas (MENDONÇA, 1973, p. 52). 

   

No Poema: Reisado – “destes” (plural) concorda com “Brasi” (singular). 

Gunvernadô destes Brasi, 

 

No poema: Carnaval de Recife – “os” (artigo plural) concorda com 

“home” (singular). 

 

Poema: Folha verde – “dos” (plural) concorda com “caranguejo” e “siri” 

(singular). 

o home dos caranguejo e dos siri! 

 

Poema: Branquinha – “nos” (plural) concorda com “alambique” (singular); 

“dos” (plural) concorda com “bebo” (singular): 

Suco de cana-caiana 

passado nos alambique 

- Em jejum eu te arrecebo 

cuma xarope dos bebo... 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desse trabalho, buscou-se responder a seguinte questão: quais 

são as influências linguísticas africanas no português do Brasil presentes na 

obra do poeta pernambucano Ascenso Ferreira? Considerando que os textos 

do poeta são repletos de marcas da oralidade pernambucana, fortemente 

influenciada pelo grande número de africanos trazidos para Pernambuco na 

época do tráfico, essas influências linguísticas refletem a realidade do 

português brasileiro falado nesse Estado Nordestino.    

A fim de encontrar pistas para responder essa questão, a pesquisa 

debruçou-se sobre o referencial teórico disponível acerca da influência africana 

no português brasileiro, constatando que, apesar da relevância do tema, 

poucos trabalhos foram publicados sobre esse assunto. Entre os principais 

pesquisadores da atualidade, pode-se citar: Yeda de Castro e Emílio Bonvini, 

ambos procuram apresentar a influência africana em diversos aspectos da 

língua portuguesa: léxico, fonética, semântica e morfossintaxe.  

Em seguida, esboçou-se o percurso histórico da vinda dos africanos 

para o Brasil, reconhecendo os dois principais grupos que foram trazidos para 

a colônia: os iorubás, do grupo sudanês, conhecidos nas terras brasileiras 

como nagôs, predominaram no Estado da Bahia; e os ambundos, bacongos e 

ovimbundos, do grupo banto, foram levados a todas as regiões do Brasil, em 

maior número que os iorubás. Registros comprovam a presença de negros 

iorubás e bantos no Estado Pernambucano, com predominância dos ambundos 

e bacongos. 

A fim de compreender a influência africana exercida no português 

brasileiro, desenvolveu-se um arcabouço investigativo sobre as principais 

línguas africanas faladas durante a escravidão no Estado Pernambucano e no 

país, reconhecendo suas principais características e relações com o português 

do Brasil. Constatou-se que a África possui mais de duas mil línguas, destas, 

um quantitativo, que varia entre 300 e 400, foi trazido para o Brasil por meio do 

tráfico negreiro. Contudo, apenas cinco línguas ganharam destaque nas terras 

brasileiras: o quimbundo, quincongo e umbundo (do grupo banto, palavras 

presentes em diversos contextos linguísticos: caçula, carimbo, fubá), e a iorubá 

- conhecida por nagô – e a jeje ou mina (do grupo sudanês, vocábulos afro-
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religiosos e culturais: Xangô, babalorixá, abará). O número de palavras 

africanas presentes no português do Brasil, de acordo com Castro, ultrapassa 

os três mil (2005, p. 126). Contudo, os etnolinguistas, especialistas no assunto, 

garantem que a maior influência africana no português não está no léxico, mas 

em aspectos fonológicos do português brasileiro e morfossintáticos (do 

português não- padrão do país). As pesquisas de Castro (2005, p. 16) sobre os 

falares africanos na Bahia provocaram “uma reflexão mais precisa quanto ao 

reconhecimento da parte do influxo de línguas africanas no processo de 

configuração do perfil da língua portuguesa do Brasil”, sendo um dos 

elementos responsáveis pela “diversidade linguística brasileira em seus 

aspectos regionais”. De acordo com a estudiosa baiana, a diferença da língua 

portuguesa do Brasil e de Portugal é fruto do contato entre o português, as 

línguas indígenas e, sobretudo, com as línguas africanas, em terras brasileiras.  

Duas línguas africanas serviram de língua geral entre os africanos e 

seus descendentes no Brasil: o ioruba, no Estado baiano; e o quimbundo, 

falado em todas as regiões do Brasil, foi a primeira língua africana a ter uma 

gramática escrita e foi a que predominou em Pernambuco, onde possivelmente 

se destacou também a língua quincongo. Desse estudo, pode-se perceber 

características comuns no português do Brasil que coincidem com a estrutura 

das línguas africanas: a musicalidade que difere o PB do PE é um desses 

aspectos, acrescido da vocalização no final das palavras, o apagamento dos 

ditongos e a ausência de concordância verbal e nominal do português não 

padrão. 

Para a análise, revisaram-se os três livros de Ascenso Ferreira: 

Catimbó, Cana Caiana e Xenhenhém, a fim de identificar marcas linguísticas 

que retratassem a influência africana na língua portuguesa. No primeiro 

momento, fez-se um levantamento de todos os africanismos presentes na obra 

e procurou interpretar o sentido de cada palavra encontrada, reconhecendo os 

efeitos de sentido e o significado do termo no Estado de Pernambuco. Em 

seguida, com o auxílio do “Novo dicionário banto”, de Lopes, dos dicionários 

Houaiss e Aurélio, e também do vocabulário presente no livro “Falares 

Africanos na Bahia: Um Vocabulário Afro-Brasileiro”, de Castro, desenvolveu-

se um estudo lexicológico e etimológico, apresentando as definições e as 

origens africanas das palavras encontradas no corpus. Por fim, apresentaram-



143 

 

se trechos da obra de Ascenso que ilustraram a influência africana na fonologia 

e na morfossintaxe. Nessa etapa do trabalho, percebeu-se certa dificuldade em 

encontrar exemplos nos poemas dos fenômenos linguísticos fonológicos e 

morfossintáticos de influência africana, expondo-se na análise apenas os 

poucos identificados.  

Apesar das limitações aqui citadas, a obra de Ascenso Ferreira 

apresentou-se como um rico corpus para ilustrar a africanidade do português 

brasileiro: no léxico, foram encontrados 60 africanismos: 48 de origem banta, a 

saber, “esmolambado”, “samba”, “sarará” e “papangu”; e 12, sudanesas, entre 

elas, “Xangô”, “Odé”, “Iamanjá” e “Exu”. Marcas da oralidade presentes na obra 

do poeta modernista também apontam para a influência africana na fonologia e 

morfossintaxe: o apagamento das consoantes no final das palavras - “mulhé”, 

“carnavá e “largá”; a redução dos ditongos - “chego” e “Juazero”; e a ausência 

de concordância de número - “nos alambique” e “dos bebo...”. Na obra de 

Ascenso o negro se faz presente tanto nas temáticas quanto na própria 

linguagem utilizada pelo poeta.  

Acredita-se que essa pesquisa contribuirá com a efetivação das leis 

10.639/03, que obriga o ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas, 

ressaltando a importância dos africanos para a formação do Brasil. Essa 

pesquisa defende que os estudantes precisam conhecer a influência africana 

no português do Brasil como forma de despertar o orgulho das raízes africanas, 

sabendo-se que a língua portuguesa, que é um dos símbolos de nacionalidade 

brasileira, traz fortes características africanas, e que o povo negro, que ergueu 

esse país com muito sangue, também banhou a língua de Camões, tornando-a 

efetivamente brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALKMIM, Tânia e PETTER, Margarida. “Palavras da África no Brasil de ontem  
e de hoje”. In: FIORIN, José Luiz; PETTER, Margarida (Orgs.). África no Brasil: 
a formação da língua portuguesa. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
ANDRADE, Mário. “Ritmo novo”. In: FERREIRA, Ascenso. Poemas de Ascenso 
Ferreira. Recife: Norestal, 1995.  
 
BENJAMIN, Roberto. A África está em nós. João Pessoa: Editora Grafset, 
2004. 
 
BERENBLUN, Andréa. Identidade e Língua Nacional. Comentário acerca da 
produção de estrangeiros. Disponível em: WWW.universidadenomade.org.br/ 
userfiles/file/Lugar%20Comum/18/15%20IDENTIDDADES%20E%20LINGUA%
20NACIONAL.pdf. Acesso em agosto de 2010. 
 
BONVINI, Emile. “Línguas africanas e português falado no Brasil”. In: FIORIN, 
José Luiz; PETTER, Margarida (Orgs.). África no Brasil: a formação da língua 
portuguesa. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
_____________ “Os vocábulos de origem africana na constituição do 
português falado no Brasil. In: FIORIN, José Luiz; PETTER, Margarida (Orgs.). 
África no Brasil: a formação da língua portuguesa. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
_____________ “Tradition orale afro-brésilienne. Les raisons d‟une vitalité”. In: 
Graines de parole, puissance du verbe et traditions orales. Textes offerts à 
Geneviève Calame-Criaule, reunis par l‟équipe du CNRS “Langage ET Culture 
en Afrique Noire”. Paris: Editions du CNRS, p. 153-163. 1989. 
 
______________ “De l‟Afrique au Brésil: avatars de langues ET de langages. 
Boletim da Associação Brasileira de Linguística. São Paulo: Abralin, 14: 341-
349. 1993.   
 
CACLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização & Lingüística. 10. Ed. São Paulo: 
Scipione, 1996. 
 
CARDOSO, Wilson; CUNHA, Celso. Português através de textos. Minas 
Gerais: Editora Bernardo Alves, 1970. 
 
CARNEIRO, Edison. Antologia do Negro Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora 
Tecnoprint S.A.  
 
CARNEIRO, Édison. “Ladinos e Crioulos, Civilização Brasileira”. In: 
MARANHÃO, Ricardo; MENDES JÚNIOR, Antônio; RONCARI, Luiz. Brasil 
História – Colônia.  São Paulo: Editora-Brasiliense,1976.  
 
 

http://www.universidadenomade.org.br/%20userfiles/file/
http://www.universidadenomade.org.br/%20userfiles/file/


145 

 

CARVALHO, Nelly. Empréstimos linguísticos na língua portuguesa. São Paulo: 
Cortez, 2009. 
 
CASTRO, Yeda Pessoa de.  Falares africanos na Bahia:¨um vocabulário afro-
brasileiro. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras/ Topbooks Editora, 
2001.  
 
______________ A língua mina-jeje no Brasil: um falar africano em Ouro Preto 
do século XVIII. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro (Coleção Mineiriana), 
2002. 
  
______________ Das línguas africanas ao português brasileiro. Disponível em: 
http//www.revista.iphan.gov.br/matéria.php?id=214. Acesso em ago. 2010. 
 
______________ Influência da línguas africanas no português brasileiro. 
Disponível em : http//www.smec.salvador.ba.gov.br/ documento/línguas-
africanas.pdf. Acesso em ago. 2010. 
 
CORREYA, Juareiz. Ascenso Ferreira: o Nordeste em carne e osso. Recife: 
Associação de Imprensa de Pernambuco, 1998. 
 
COSTA, Pereira da. “Os Congos do Recife”. In: Edison Carneiro. Antologia do 
Negro Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Tecnoprint S.A. 
 
COUCHE, D. A nação de cultura nas ciências sociais. São Paulo: Edusc, 1999. 
 
DEROY, Louis. L´emprunt linguistique. Paris: Les Belles-Lettres, 1956. 
 
DIAS, Pedro. A arte da língua de Angola. Ed. fac-similar. Rio de Janeiro: 
Fundação Biblioteca Nacional, 2006. 
 
DORNAS FILHO, João. A influência social do negro brasileiro. Curitiba: 
Guaíba, 1943. 
 
ELIA, Sílvio. A unidade linguística do Brasil. Rio de Janeiro: Padrão, 1979. 
 
FERREIRA, Ascenso. Poemas de Ascenso Ferreira. Recife: Nordestal, 1995. 
 
FERREIRA, Ascenso. Catimbó. Recife: FUNDARPE, 1988. 
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da língua 
Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1986. 
 
FIORIN, José Luiz; PETTER, Margarida. África no Brasil: a formação da língua 
portuguesa. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
FREITAS, Décio. Escravos e senhores-de-escravos. Porto Alegre: UCS – EST, 
1923. 
 



146 

 

FREYRE, Gilberto. Casa Grande e senzala. 7. Ed. Rio de Janeiro: José 
Olímpio, 1952. 
 
HENCKEL, Rosa Cunha. Tráfego de palavras: Africanismos de origem banto 
na obra de José Lins do Rego. Recife: Fundj. Ed. Massangana, 2005. 
 
 
HEYWOOD, Linda M. Diáspora negra no Brasil. São Paulo: Contexto, 2010. 
 
HOFBAUER, Andreas. Uma história de branqueamento ou o negro em 
questão. São Paulo: Editora UNESP, 2006. 
 
HOLM, J. Vernacular Brazilian Portuguese: a Semi-Creole. In: D‟ANDREADE, 
E.; KIHM, A. (orgs.). Actas do Colóquio sobre “crioulos de base lexical 
portuguesa”. Lisboa: Colibri, . 37-66. 
 
HOUIASS, Antônio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. 2.0.1. 
 
______________. O português no Brasil. Rio de Janeiro: Unibrade, 1985. 
 
ILARI, Rodolfo & BASSO, Renato. O português da gente: a língua que 
estudamos a língua que falamos. São Paulo: Contexto, 2007. 
 
JÚNIOR, Joaquim Mattoso Câmara. Estrutura da Língua Portuguesa. 
Petrópolis: Vozes, 1997. 
 
LAYTANO, Dante. Os africanos no dialeto gaúcho. Separata da Revista do 
Instituto  Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 16, 2. 
1936 
 
LEAL, Hermes.  Quilombo – Uma aventura no Vão das Almas. São Paulo: 
Mercuryo, 1995. 
 
LEITE, Serafim. “Padre Pedro Dias, autor da “Arte da língua de Angola”, 
Apóstolo dos negros no Brasil”. Portugal em África, IV  (Segunda série), 1947. 
 
LIMA, Ivaldo Marciano de França Lima. Maracatus-Nação: ressignificando 
velhas histórias. Recife: Bagaço, 2005.  
 
LOPES, A. M; RNAUT, L. História da África. Uma introdução. Belo Horizonte: 
Crisálida, 2005.  
 
LOPES, Nei. Novo Dicionário Banto do Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2006. 
 
LUCCHESI, Dante. Introdução. In: BAXTER, Alan; LUCCHESI, Dante; 
RIBEIRO, Ilza (Orgs.). O Português Afro-brasieiro. Salvador: EDUFBA, 2009. 
 
_______________ As duas grandes vertentes da história sociolinguística do 
Brasil. D.E.L.T.A.. São Paulo, n. 17, v. 1, p. 97-130, 2001.   
 



147 

 

LYONS, John. Língua(gem) e Linguística: uma introdução. Rio de Janeiro: LTC 
– Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1987. TRADUÇÃO: MARILDA 
WINKLER AVERBUG, CLARISSE SIECKENIUS DE SOUZA.  
 
MACHADO FILHO, Aires da Mata. O negro e o garimpo em Minas Gerais. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1985-1943. 
 
MACKENZIE, J. M. A partilha da África 1880-1900. São Paulo: Ática, 1994. 
 
MAESTRI, Mario. O escravismo no Brasil. São Paulo: Atual, 1994. 
 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: atividade de retextualização. 
3. Ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
 
MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. Para uma sócio-história do português 
brasileiro. São Paulo: Parábola, 2004.  
 
MENDES, Luis António Oliveira. Memória a respeito dos escravos e tráfico da 
escravatura entre a costa D‟África e o Brazil. Porto: Publicações Escorpião, 
1977. 
 
MENDES, Luiz Antônio de Oliveira. Memória a respeito dos escravos e tráfico 
da escravatura entre a Costa d‟África e o Brasil. Edição Publicações Escorpião, 
Porto, 1977. (Apresentada à Real Academia da Ciências de Lisboa, em 1793. ) 
 
MENDONÇA, Renato. A influência africana no português do Brasil. 2. ed. São 
Paulo: Editora Nacional, 1935. 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana. Brasília: DF, 2004. 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa - 5ª a 8ª 
séries. Brasília, 1997.  
 
MUNANGA, L. As facetas de um racismo silenciado. In: SHAWARCZ, L, M. ; 
QUEROZ, R. DA s. (Orgs.) Raça e diversidade. São Paulo: Edusp, 1996.  
 
PEIXE, Guerra. Maracatus do Recife. 2. Ed. Recife, Prefeitura da Cidade do 
Recife/ Irmãos Vitale, 1980. 
 
NARO, Anthony Julius e PEREIRA, Maria Marta. Garimpo das origens do 
português brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 
  
OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer projetos, relatórios, monografias, 
dissertações e teses. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
 
RAIMUNDO, Jacques. O elemento afro-negro na língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Renascença Editora, p. 1933. 



148 

 

RIBEIRO, Rosa Maria Barros. “Negros do trilho e as perspectivas 
educacionais”. In: LIMA, Ivan Costa; ROMÃO, Jeruse; SILVEIRA, Sônia Maria 
(Orgs.). Os Negros e a Escola Brasileira. Florianópolis: Atilènde editora, 1999. 
 
RODRIGUES, Nina. Os Africanos no Brasil. São Paulo: Madras, 1932-2008.  
 
ROGÈ, Jean-Louis. A inexistência de crioulo no Brasil. In: FIORIN, José Luiz; 
PETTER, Margarida (Orgs). África no Brasil: a formação da língua portuguesa. 
São Paulo: Contexto, 2008. 
 
SIEBERT, Célia. História de Pernambuco. São Paulo: FTD, 1998. 
 
SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: a proposta dos estudos 
culturais. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000.  
 
SILVEIRA, Luís. Obra nova de língua geral de mina de Antônio da Costa 
Peixoto. Lisboa: Agência Geral das Colônias, 1945. 
 
SODRÉ, M. Claro e escuro – identidade, povo e mídia no Brasil. Petrópolis: 
Vozes, 1999.  
 
VERGER, Pierre. Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o golfo do Benin 
e a Bahia de Todos os Santos: dos séculos XVII a XIX. São Paulo. São Paulo: 
Corrupio, 1987. 
 
WIKIPÉDIA. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wili/Exu_(Pernambuco)  
 
 
 
 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wili/Exu_(Pernambuco)

