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AULA 2!

Lembram do dígrafo “DJ”, na última aula vimos que na última
aula, uma das coisas que não foi falada é que esse dígrafo
substitui o “LH” do português em vários casos.
FiDJo = Filho , TarbaDJo = trabalho, BeDJo = velho
Outro ponto importante é o uso do “B” nas palavras que em
muitas palavras substituiria o “V” do português como Baca =
Vaca ; Bassora = Vassoura , Bento =Vento , Bedjo = Velho.
Importante lembrar que com as influências do português
sobretudo dos falantes mais novos esta regra pode variar
contextualmente.
O TCH é um dígrafo que você encontrará em muitas palavras
no Kriol Guineense, e para falantes de português brasileiro
podemos encontrar muitas palavras com CH no português
que no croulo de Guiné-Bissau estarão com “TCH” na forma
de falar e de escrever também.
Tchuba = Chuva ; Tchoma = Chama , Tchabi = chave;
Tcheru = cheiro
curiosidade: falar “tá chovendo” em crioulo é “Tchuba na
Tchubi”.

●

Verbo SER e ESTAR no kriol
Ami i
Ami n’ sta
Abo i
Abo bu sta
El i
El i sta
Anos i
Anos no sta
Abos i
Abos bo sta
Elis i
Elis é sta
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No kriol o pronome pessoal é simples mas também pode ser
composto. No verbo ser usa-se os pronomes pessoais em
negrito. Para verbos como ESTAR e outros pode-se usar
os pronomes em negrito junto com os que estão em itálico ou
só usar aqueles que estão em
itálico.
Indicativos de tempo.verbal no criolo guineense
NA
Indica presente ou futuro próximo como:
Na sai/ N’na sai ;
eu estou saindo / eu saio
Na kumê/ N’na kumê ;
eu estou comendo / eu como
Na odja / N’na odja :
eu estou olhando / eu olho
N’na bai kumê / Na bai kumê = eu vou comer
Na bai odja / N’na bai odja = Eu vou olhar

● curiosidades: Na djubi - pode significar eu olho ou também
pode ter valor de “talvez”
ex:
P-amanha bu na bai na festa? R: Na djubi,
pode significar talvez ou “eu vou ver”
TA
Indica ação no presente, o TA é mais usado no crioulo
caboverdiano, normalmente usa-seo NA para indicar o NDO
No ta fasi (nós fazemos)
No na sta na fasi (Nós estamos fazendo)
BA
Indica passado simples. O uso do BA como passado é muito
específico no crioulo.
Normalmente o passado é indicado pelo próprio contexto.
Bu bias na Brasil i kurri bem?
Sua viagem ao Brasil ocorreu bem.?
A pergunta já sugere que está no passado.
N’fasi ba es pabia n’msti
Eu fiz isso porque eu quero
Kal ora bu lanta aonti?
que horas tu acordou ontem?
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Nessa frase o Aonti já indica passado não precisa botar
BA no verbo LANTA NA BIN Indica fUTURO
N’na bin fasi =Eu farei
É na bin sedu=Eles serão
No na bin riba=Nós voltaremos
BADJA=Indica passado
Winnie bin djubi es.=Ah, N’odja badja es
Winnie vem ver isso. =Ah eu já tinha visto isso.
O significado de “BA” e “BADJA” podem variar na frase
dependendo do contexto.
Quando/ como podemos usar “BA” Na Frase? Podemos
usa-lo em algumas frases para reponder algumas
questões como:
Ex: Nunde ku bai
z ba? Aonde você foi?
R: N’bai ba mercado. = Fui no mercado)
Nunde ku sta ba nel? =Onde você estava?
N’sta ba na kau di nha amigo =Fui na casa do meu amigo
Kê ku buna fassi ba na kuarto? = O que fazia no quarto?
Na djubi ba filme =Estava assistindo
Badja se refere à passado ou dança, dependendo do
contexto.
Ex:
N’kontau badja. Eu te avisei!
No bai badja. Vamos dançar
N’odja badja ê fofo! Já vi essa foto.
Michael Jackson ta badja ben = Michael Jackson dança
bem
Algumas palavras que indicam tempo.
Ermon de amanha = depois de amanhã
Aos = hoje
amanhã = amanha
Ontem = aonti
Dja = já
Inda= Ainda
Antis = Antes
Dipus = Depois
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