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PERGUNTAS METALINGUÍSTICAS 

 

Doc. Q uais as língua que você fala” 

Inf. crioulo portugues e um pouquinho de inglês 

Doc.Tua língua materna qual é” 

Inf. crioulo 

Doc. e no seu país as pessoas falam da mesma maneira em todas as regiões” 

Inf. não existem principalmente por causa da língua materna o portugues em meu país é 

segunda língua então todo mundo aprende portugues partindo da sua língua materna 

então e como existem as variantes do crioulo a variante norte sul no pais essas variantes 

acabam influenciando no aprendizado do portugues então você consegue perceber 

facilmente uma pessoa falando portugues você percebe facilmente quando ela é de (           

) cabo verde 

Doc. por conta da influencia da língua materna” 

Inf. sim 

Doc. interessante e aqui no Brasil você acha que as pessoas falam da mesma maneira 

em todas as regiões” 

Inf. nao  

Doc. pode dar um exemplo” 

Inf. o baiano por exemplo parece que cantando ê xente o carioca fala chiando todo 

mundo diz isso o pessoal do sul fala um portugues mais corre/ é o único região do Brasil 

que eu percebo que conjuga os verbos mais correto tu vais o que é pouco comum nas 

outra regiões do Brasil e varias expressões aqui do ceará rodeia  

Doc. ceares que diz né 

Inf. o zóio 

Doc. (risos) o zóio e aqui em Redenção você acha que as pessoas falam da mesma 

maneira em todos os lugares” 



Inf. todo dia eu aprendo uma expressão nova o que eu percebi alguma diferença entre o 

pessoal de fortaleza e o de redenção percebe-se nas expressões na fala mas aqui no 

interior pelo menos a única coisa que eu percebo são as expressões novas  

Doc. certo e no seu país você percebeu que antigamente as pessoas falavam diferente de 

hoje” 

Inf. fala isso em toda língua percebe isso as expressões que uso meu pai não usa são é 

porque tem diferença na faixa etária a forma como ele falava quando era jovem da 

forma que eu falo hoje então tem essa distancia  

Doc. certo e no seu país em que situações você fala língua portuguesa” 

Inf. caráter oficial  

Doc. somente” 

Inf, somente caráter oficial ou se eu encontrar alguém na rua que so fale portugues  

Doc. mas assim na escola  

Inf. não não exatamente quando digo caráter oficial inclui na escola situações de 

trabalho e então realmente usa portugues mas fora isso  

Doc. crioulo 

Inf. crioulo 

Doc.  e você tem dificuldades em se comunicar em língua portuguesa” 

Inf. não 

Doc. e quando chegou aqui teve dificuldade” 

Inf. eu tive dificuldade na transição hum porque o portugues em cabo verde é segue 

mais o portugues europeu tem como padrão o portugues europeu então pela mesma 

razão o sotaque a pronuncia tende mais ao portugues europeu apesar de ter muito 

contato com o portugues brasileiro no primeiro momento você chega aqui se depara 

com algumas situações e com expressões por exemplo que não se usam o que tem duplo 

sentido no portugues brasileiro  

Doc. entendo e qual a importância da língua portuguesa em sua vida  

Inf. pra mim língua portuguesa é porta de conhecimento principalmente o crioulo apesar 

de minha língua materna você não tem publicações científicas você não tem um livro 

que fale de medicina em crioulo então você tem essa necessidade é a mesma coisa no 

ramo da engenharia pra você ter acesso a uma informação reportagem você tem que 

essa reportagem tá em portugues então pra mim portugues acaba tendo uma importância 

muito grande  da mesma forma que inglês por exemplo ate o próprio portugues artigos 

muito recente por exemplo foi publicado um artigo semana passada eu não vou 



encontrar esse artigo em portugues em lado nenhum sou obrigado a ler esse artigo em 

inglês  

Doc. entendi e fale um pouco sobre o seu processo de alfabetização em língua 

portuguesa como foi” 

Inf. eu comecei a aprender português com seis anos de idade na escola daí você passa o 

resto da sua vida estudando portugues 

Doc. na escola só se fala portugues” 

Inf. hoje em dia o pessoal ta querendo introduzir o crioulo nas escolas ate porque os 

estudos indicam que é até melhor na língua materna no meu caso não foi o que 

aconteceu eu comecei a aprender portugues desde os seis anos de idade e estudei 

portugues por doze anos da minha vida  

Doc. e todas as disciplinas eram dadas em portugues” 

Inf. no primário a minha professora fazia questão de falar portugues era rigorosa com 

isso já quando cheguei no ensino médio alguns professores já começavam a fala em 

crioulo e outros não então é uma coisa que sempre convivi  

Doc. certo pra gente fechar eu gostaria que você lesse pra gente gravar... 

 

OBS.: Entrevista não contém a última pergunta do QL 

 


