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QUESTIONÁRIO FONÉTICO-FONOLÓGICO  

 

QUESTIONÁRIO DE PROSÓDIA 

 

QUESTIONÁRIO SEMÂNTICO-LEXICAL  

 

QUESTIONÁRIO MORFOSSINTÁTICO  

 

QUESTÕES DE PRAGMÁTICA 

 

TEMAS PARA DISCURSOS SEMIDIRIGIDOS 

 

PERGUNTAS METALINGUÍSTICAS 
 

Doc.:  quais as línguas que você fala? 

Inf.: como é que é” 

Doc.: as línguas que você fala 

Inf.: eu falo português:: e  falo (kiope) que é uma das línguas materna de angola e:: tem 

o básico de inglês e francês básico (+) somente o básico  

Doc.: no seu país você acha que as pessoas falam da mesma maneira em todas as 

regiões” 

Inf.: como assim” 

Doc.: é:: você acha que em angola né” as pessoas falam da mesma maneira (+) em todas 

as regiões”  

Inf.:                                                nesse caso tá falando do português” 

Doc.: é:: do português (+) se o português de cada região é o mesmo” 

Inf.: não não é  o português do do do da  pra comunicar o português do sul de angola é 

diferente do português do leste de angola  

Doc.:  de que forma é diferente” 

Inf.: é:: que eles o português (do sul) eles ( exprime) algumas (interjeições) algumas 

interjeições muito é:: (+) muito:: é::  muito elevada em termo de pronúncia e:: já no:: 

português do leste de angola é:: é  um pouco limitado é um pouco limitada porque eles 

eles tentam fazer um mistura do português da outra língua materna e as coisas vão 

começar a aparecer:: bem diferente mesmo  



Doc.: e o no brasil você acha que todas as pessoas falam da mesma maneira em todas as 

regiões” você que já esteve em são paulo por exemplo:: 

Inf.: não:: não acho que eles falam da mesma maneira tipo:: o português de são paulo é 

(prontos) porque são paulo com relação do ceará fortaleza (     )  a diferença que eu 

achei é que de  são paulo é:: um português (+) pronto não consigo definir bem a    

diferença 

Doc.:   (  eu sei pelo pouco tempo) a pronúncia  em algumas palavras:: 

Inf.:                                          em algumas palavras que a mim me aprecem o mesmo 

objeto são faladas de maneira diferente ( incompreensível) 

Doc.:  (e:: você acha que essa diferença se estende de fortaleza a redenção”) deferença 

entre fortaleza e redenção” as   pessoas falam da mesma forma” você acha” 

Inf.: não ainda não notei uma diferença ( porque ainda não tou em constante movimento 

lá em fortaleza) 

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

hoje” antigamente você acha que os idosos  falam diferente:: os jovens de hoje 

Inf.:                                                                                            sim:: 

Doc.: ( você pode dizer  ) mais ou menos que se dar de que forma  

Inf.: é:: (porque se dar por alguma motivo a língua) desaparece isso também não foi 

regra em angola muitos idosos há coisas que os que eles falavam já não se falam é:: o 

termo (  incompreensível ) ninguém sabe o que é são isso e vários termos  

Doc.: em que situações você fala portu::  língua portuguesa ’’ 

Inf.: lá no meu país” qualquer lugar um:: a língua portuguesa no meu país é oficial:: e 

oficial e nós usamos é uma língua usada em todas as instituições públicas fala 

normalmente né”  é uma língua cotidiana é uma língua de comunicação pa toda angola 

mas com uma reserva das línguas maternas  

Doc.:                                                            isso dependente de cada um em casa você 

fala criolo né” 

Inf.: não  não falamos inglês isso em angola em cabo verde não digo muito é mais criolo 

 Doc.:                                                                                                                  mais criolo 

então você não tem dificuldade né” de se comunicar em língua portuguesa né ” 

Inf.: não não tenho:: 

Doc.: (vamos) par próxima pergunta você tem dificuldade de se comunicar em língua 

portuguesa” 



Inf.: é:: estando:: aqui no brasil tenho tido alguma dificuldades alguma dificuldade 

porque aqui no brasil é:: a:: tudo tem duplo sentido duplo ou mais sentido porque uma 

coisa ((risos))  

Doc.: ((risos)) 

Inf.: (   ) porque aqui uma coisa pode ter vários sentidos eu já eu alimento aquilo como 

uma sentido e fico já:: assim:: sei lá sem conseguir captar o que ele disse  e aí fica 

complicado  

Doc.: e:; qual a importância da língua portuguesa em sua vida” 

Inf.: é:: na mina vida é a língua portuguesa tem uma grande importância uma 

importância como ’’ é:: desde que eu saio pra angola pra:: o estrangeiro então eu levo 

com ela que par possibilitar a comunicação de vários:: vários:: comunidades de língua 

oficial portuguesa no caso estamos aqui no brasil (se não falasse português) aqui ficaria 

um pouco complicado conversarmos assim:: 

Doc.: agora fala um pouquinho sobre o teu processo de alfabetização em língua 

portuguesa como foi” (  ) 

Inf.: se fui bom aluno de português” 

Doc.: não:: 

Doc2.:: não como você aprendeu” 

Inf.: a:: como eu apredi em portuguê” é:: assim 

Doc.:                                                       (  ) na escola:: 

Inf.: é:: desde a fase em que alguém desde a fase de criação de:: infância a pessoa em 

casa sempre recebe a língua portuguesa a língua portuguesa é uma língua distribuída em 

toda em toda (  ) então talvez a língua materna surgi mais tarde depois de uma( certa 

idade ) que é pra poder reversar  

Doc.: fale sobre o papel de sua língua materna no processo de alfabetização em língua 

portuguesa” 

Inf.: é:: o papel porque é:: cer::certamente que é:: algumas:: al::guns alguns dizeres em 

português que o pessoal num intendi e:: as vezes temos que recorrer a língua materna 

par poder possibilitar a clareza a compreensão de:: acho que uma das vantagens  

 

 

 

 



 


