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Doc.: quais as línguas que você fala “ 

Inf.: falar assim só português e criolo mesmo eu falo inglês mais ou menos  

Doc.: certo:: e lá em cabo verde a sua língua materna é o criolo ou é o português “ 

Inf.: materna é o criolo oficial é o português 

Doc.: cer::to 

Inf.: a gente aprende na escola essas coisas  

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

Inf.: não  

Doc.: por quê “ 

Inf.: cabo verde tem dez ilhas tem assim tem:: barlavento e sortavento sortavento são quatro 

ilhas mas assim e assim tem barlavento e sortavento as ilhas por exemplo santantão e são 

vicente (  sal::) e são nicolau tem um sotaque mais ou menos parecido mais todas elas são 

diferente uma das outras tem nenhum criolo único  não então nenhuma i::lha é igual a 

outra nenhuma todas todas são diferentes cabo verde por exemplo temos um crio::lo nem 

sei como dizer tudo tudo:: tem diferença todas elas  

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

regiões” 

Inf.: não isso eu já sabia antes de tá aqui ((risos)) por exemplo tem sotaque eu via um 

programa da escola do gugu tem uma senhora de:: tem assim usa rolo assim ela tem sotaque 

de interior parece:: eu não sei de onde mais dá pra perceber ao falar quando dão ouvidos e:: 

nota a diferença eu acho que tem muita variedade aqui muita muita mesma 

Doc.: e aqui em redenção você acha que as pessoas falam da mesma maneira “ 

Inf.: na cidade de redenção”  

Doc.: sim:: 

Inf.: é eu acho que sim não falei muito com as pessoas daqui  



Doc.: ainda né”  

Inf.: é ainda não falo muito não  

Doc.: e também não teve contato ainda com os professo::res::  

Inf.: nem alunos nem colegas  

Doc.: vocês falam mais com vocês mesmos::  

Inf.: só:: eu falo mais com o pessoal de cabo verde são tomé 

Doc.: que vocês falam mais criolo " 

Inf.: não:: nós caboverdianos a gente fala criolo mesmo agora quando:: é por exemplo 

quando tava com com os meus colegas de cabo verde tavam dois ( sãos tomé ) dava pra 

falar porque os (sãos tomé ) disseram assim vocês aqui não dá não vocês só falam crio::lo 

((risos)) a gente não entende nada a gente parou e falou português  

Doc.: cer::to e no seu país lá em cabo verde você percebeu que antigamente as pessoas 

falavam diferente de hoje há dez anos atrás as pessoas falavam o criolo igualzinho falam 

agora” 

Inf.: eu acho que tá ficando assim não tá diferente um pouquinho mais tá diferente 

Doc.: tá diferen::te” 

Inf.: tá por exemplo mesmo na ilha de Santiago as pessoas do interior tem um criolo 

diferente das pessoas de cidade uma pessoa de interior pode dizer uma coisa que eu da 

cidade não sei ((risos)) mas eu acho que o criolo está evoluindo não sei se é bom ou se é 

mal mas tá sofrendo evolução  

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

Inf.: eu falo em cabo verde só em casa criolo mesmo agora aqui só falo criolo com os 

caboverdianos nas outras situações só falo português mesmo 

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

Inf.: eu acho que não pode ser que sim mais eu acho que não  

Doc.: ainda não apareceu nenhuma situação assim que você tivesse dificuldade de se 

comunicar " 

Inf.: não:: acho que não não:: me sinto assim acho que eu sei o mínimo assim 

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



Inf.:a:: foi muito importânte porque eu eu:: nós em cabo verde só falamos em casa por 

exemplo criolo aprendemos o inglês o francês só:: só assim no ensino médio mais o básico 

mais a gramática então se não falássemos português estaríamos limitados fechados ao 

mundo co::mo temos o português que é única outra língua assim permiti nos a comunicação 

com:: por exemplo o país de ( CPLP ) de portugal brasil se tivéssemos só o criolo seria 

muito mais difícil estar aqui por exemplo então eu acho que:: o português é muito 

importante quer dizer abri horizontes assim pro mundo  

Doc.: certo e:: fale um pouco pra gente sobre como você aprendeu a língua portuguesa:: 

Inf.: eu aprendi a língua portuguesa no ( Havaí ) que é o primário desde o primário as 

professoras todas todas professoras ensinam em:: português só falam em português quer 

dizer nos ensinam as palavras a ler por exemplo e a ler e escrever português  

Doc.: certo então você nasceu falando criolo  

Inf.: sim 

Doc.: então você nasceu:: falando criolo aí foi pra escola 

Inf.:                                          pra escola 

Doc.: e:: na escola que foi aprendendo português “ 

Inf.: sim mais o pai ensinava qualquer coisa assim dizia qualquer coisa pouqui::nho por 

exemplo os meus irmãos a minha irmã e meu irmão já estudavam por exemplo falavam 

pouca coisa assim e eu:: ia aprendendo um pouquinho 

Doc.: em casa " 

Inf.: sim um pouquinho mais o mínimo assim só eu:: o nome eu chamo I. essas coisas 

depois fui pra escola e comecei a aprender 

Doc.: certo e:: na escola quando você tinha dificuldades em entender alguma coisa na 

língua portuguesa aí a sua professora falava em criolo”  

Inf.: (+) quando o quê " 

Doc.: quando você:: quando ela falava em português e você assim não entendia aí ela falava 

em criolo pra você entender” 

Inf.: falava falava falava sim 

Doc.: falava " 

Inf.: sim era o único jeito né” falava  



Doc.: aí então os professores  

Inf.:             mas assim  eu acho eu não sei se já tive essa situação assim não me 

lembro  

Doc.: não né” 

Inf.: não me lembro mas:: o criolo é parecido com o português acho que entende muito 

facilmente 

Doc.: essa é minha outra pergunta é exatamente isso aí o quê que aconteceu com o criolo 

quando você começou a aprender o português” 

Inf.: é aí que entra a evolução do criolo::  

Doc.: sei:: 

Inf.: quer dizer quando eu comecei a aprender o português começamos a substituir algumas 

coi::sas assim (+) o criolo sem querer qualquer jeito você começa a meter alguma coisa do 

português  

Doc.: cer::to 


