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PERGUNTAS METALINGUÍSTICAS: 
 

Doc.: quais são as línguas que você fala” 

 Inf.: (+) primeiro língua é minha língua materna né” língua materna que é (kikome) 

 Doc.:  como é o nome” 

Inf.:  kikome kiko::me falo:: mas não muito bem tão profundo como aqueles  na 

(província) que falam tão bem mas eu falo porque eu:: nasci lá mas não cresci lá e 

portugues que é minha língua oficial e:: tem também o inglês que aprendi no (     ) que 

mais ou menos isso só isso  francês (noções) básicas. 

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

Inf.: não:: 

Doc.: de que forma” como é que é diferente assim:: ” 

Inf.: (é o seguinte na angola tem (   ) províncias  ( incompreensível) acontece que o que 

diferencia o quê é o sotaque porque na angola fala se diferentes línguas maternas 

línguas nacionais então por exemplo eu falo kikome né” falo kikome elas falam (     ) aí 

esse tom pra pessoas que tá na província o tom o sotaque não tá muito bem você (   ) 

esse é   (  ) esse é ( barabuler) 

Doc.: você consegue notar” 

Inf.: nota-se muito bem nota-se muito bem devido o sotaque devido ao sotaque porque é 

assim quan:do quando ( diferencia ) uma pessoa do norte que é que somos nós (    ) 

como eu eles do sul falam ( pelas narinas) assim pelas aí:: é complicado:: as pessoas 

querer falar de uma maneira só mas também tem umas pessoas que falam assim né” ( 

estão ) na capital que dizer não sabem falar nenhuma língua fala só o português  



Doc.: agente já entrevistou uma moça aqui:: que a língua materna dela era o português 

Inf.:                                                                                                         português lá 

crescem  e enfim aí é mal né”  mal por::que os pais não que dizer em luanda a 

concentração em luanda  são de diferentes povos  diferentes o que áreas tem uns que 

vem do sul do norte e concentram se na capital porque (        ) aí como é capital todo 

mundo quer viver na capital enfim ( incompreensível ) porque são nossas origens (    ) 

sotaque diferente assim 

Doc.: ótimo e no brasil pelo o que você notou pelo pouco tempo que você tá aqui você 

acha que as pessoas falam da mesma maneira em todas as regiões”  

Inf.: não:: ( incompreensível ) outro que é de goiás o outro que é de são paulo a 

diferença é qual ” que eu  já notei a diferença é qual ” que do são paulo ele enrola a 

língua fala do tipo assim (     ) agora o:: português de goiás é mais vivo quer dizer  tipo 

assim tem (  incompreensível ) o daqui é um pouco assim:: razoável né”  

Doc.: como assim” 

Inf.: razoável porque digamos assim a pronúncia (quer dizer)  é:: sai bem mas você não 

consegui  (  incompreensível ) dos três estados é:: ceará goiás e rio a:: também tem o rio de 

janeiro no rio de janeiro também é diferente que fala eles tipo:: como eles falam mais ou menos 

eles o tom deles é um pouco mais fechado um pouco mais fechado é:: foi essa a diferença que 

eu  

Doc.: que você notou né” 

Inf.: é::  

Doc.: e dentro de fortaleza entre os habitantes de fortaleza mesmo né” existem 

diferenças”  

Inf.: na linguagem” 

Doc.: é de como a pessoas falam  

Inf.:  (+) aqui ainda agora  não vi a diferença 

Doc.:                                              não notou::  mas:: 

Inf.: acho que acho que existe  existe né” porque é assim  ( tem gente que sai do interior 

pra vim aqui) é:: o por::tuguês português de:: (+) do interior o por::tuguês do:: de 

fortaleza é totalmente diferente (totalmente) diferente ali em for:: em interior tem 

(incompreensível) que aqui (     ) 

Doc.: certo e é:: no seu país você percebeu que antigamente as pessoas falam diferente 

de hoje”  de que maneira” quando você era criança por exemplo você notou né” que 

houve alguma mudança na:: na:: no  modo como as pessoas falam” 

 



Inf.: (+)  mudança uma mudança não mas houve uma mudança devido a evolução 

porque antigamente na angola se chamava ( tanto) quer dizer não se ( cultivava muito o 

português ) né” porque ( dificilmente) se encontrava uma pessoa que  só  falava 

português (  o próprio dialeto  ) aí:: achava  que falava português mais que na capital 

então:: é consoante quer dizer (+) quando a guerra terminou  (incompreensível) aí todo 

mundo está a falar português mas houve uma diferença (    ) a falar outras línguas aí:: 

houve essa confusão de línguas  

Doc.: e você” em que situações você fala língua portuguesa” 

Inf.: (+) em que situações eu falo língua portuguesa” 

Doc.:                                              é:: 

Inf.: bem (como seria) suponhamos que nós estamos aqui estamos aqui e eu também tou 

com meu conterrâneo né”  fica feio (por exemplo eu falar meu dialeto) é:: porque”  é:: a 

interpretação também da pessoa é diferente por exemplo nós estamos falando nossa 

língua aqui (incompreensível) então (   pra poder evitar essa circunstância  ) quer dizer o 

português que uni pra todo mundo possa entender então falar um língua diferente que o 

outro não tá entendendo aí eu falo português que dizer no geral com todo mundo mas 

quando tou assim com meu conterrâneos sozinhos com eles eu falo (minha língua ) 

também é bom praticar para não esquecer é:: 

Doc.: certo:: e:: você tem dificuldades em se comunicar em língua portuguesa em 

alguma situações”  (+) alguma dificuldade”  

Inf.: dificulda::de sim (   ) aqui né” porque aqui por exemplo quando faço alguma 

pergunta na turma ou falo com os colegas eles não conseguem entender quer dizer 

algumas palavras né”  mas também falam alguma coisa que eu não consigo entender 

essa é a diferença que eu (costumo ) notar algumas frases que eles usam que não 

entendo tipo:: uma frase assim (incompreensível) eu não consigo entender é:: isso 

Doc.:. certo e::   qual a importância da língua portuguesa na sua vida” 

Inf.:  (++) bem a importância da língua portuguesa na minha vida” 

Doc:. é 

Inf.: acho que pra mim(   ) é uma língua intercomunicativa para todo mundo então 

sendo língua portuguesa sendo nós fomos colonizados pelos portugueses e:: também 

influenciou tanto tanto faz na:: como posso é:: dizer na junção dos países isso é muito 

importante de que  a língua portuguesa a língua (         ) talvez num sei entendeu uma 

das das quintas línguas né” mais falada atualmente e eu sempre satisfeito com que falo 

portugues aí quer dizer pra mim o portugues é importante entendeu” é importante sim 

orgulho  de falar o portugues falar portugues por ter língua (vindo aqui) já me sinto tipo 

assim sou brasileiro falo mesma língua convosco aí se outro país tipo assim cuba por 



exemplo poderá aprender uma outra língua e o portugues passa pra trás o portugues é 

importante mesmo é importante 

Doc.: fale um pouquinho  né” sobre o:: seu processo de alfabetização em língua 

portuguesa 

Inf.: meu processo de alfabetização em língua portuguesa” 

Doc.: sim de aprender a ler a escrever né’’  em língua portuguesa   

Inf.: a:: atual ou:: antigamente” 

Doc.: antigamente quando você era criancinha né” 

Inf.:  bem eu quando fui criança não tive muita dificuldade em aprender o alfabeto 

muito menos o portugues porque (+) por exemplo quem tem dificuldade de ler de 

aprender né” por exemplo antigamente quem tinha dificuldade aprender essa língua eu 

acho que são as pessoas que vinham da província porque antigamente é raro você 

encontrar por exemplo uma pessoa assim tipo bem ( codificada   ) ao portugues era mais 

foro e dialeto e aí pra mim não foi difícil não tive dificuldade de aprender o alfabeto de 

contar as vogais as consoantes depois é:: portugues em si foi fácil porque é:: estudei na 

capital tive bons professores que:: que  deram a aula também na absorção na:: gramática 

enfim é isso 

Doc.: certo:: e qual a importância da sua língua materna né” nesse processo de 

alfabetização em língua portuguesa” teve alguma importância ’’ né” da sua língua 

materna pra aprender o português  

Inf.: (incompreensível) 

Doc.: por exemplo teu professor né” de português e::le só falava em português ou ele 

também::  em alguns momentos falava 

Inf.:                                    não só falavam em português apenas só agora que só agora 

que implementaram há:: dois anos atrás implementaram as faculdades 

(incompreensível) estão a exigir que todo pessoal (tem que aprenderem a falar no 

máximo três línguas da europa) no máximo três línguas aí:: quer dizer por exemplo 

assim o:: meu dialeto lá tornou como uma disciplina ( kikome) (incompreensível) tem 

muitas língua lá aí tornou como disciplina quer dizer obrigatória de de:: aprender são 

obrigatórias   (    ) durante  o ano tem que aprender a falar 

Doc.:                                                            no ensino da faculdade ou no ensino médio” 

Inf.:   no ensino médio tanto faz no en:: en::sino da universidade também:: é:: isso que 

eu posso dizer (incompreensível  )                                     

 


