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QUESTIONÁRIO FONÉTICO-FONOLÓGICO (QFF) 

 

QUESTIONÁRIO DE PROSÓDIA 

 

QUESTIONÁRIO SEMÂNTICO-LEXICAL (QSL) 

 

QUESTIONÁRIO MORFOSSINTÁTICO (QMS) 

 

QUESTÕES DE PRAGMÁTICA 

 

TEMAS PARA DISCURSOS SEMIDIRIGIDOS 

 

PERGUNTAS METALINGUÍSTICAS: 

 

Doc.: quais são as línguas que você fala” 

 

Inf.: eu falo português e:: o inglês um bocado:: (  ) um pouco o inglês  

 

Doc.: qual sua língua materna” 

 

Inf.: é o  português:: 

 

Doc2.: fala criolo também né” 

 

Inf.: não:: 

 

Doc.: não fala criolo” 

 

Inf.:.: os que falam criolo dos países africanos é cabo verde guiné-bissau e são tomé:: 

  

Doc.:  falam dialeto lá na angola” 

 

Doc2.: (ou) só o português( como no brasil  ) ” 

 

Inf.: é :: eu só falo português eu tenho alguns colegas que falam algumas dialetos lá de 

angola mas eu:: não acho que é burrice a:: minha:: mãe fala bem kibundo que é um 

dialeto de lá a minha vó também:: e al::guns tios meus  só que (  ) porque o português lá 

todo mundo fala então:: 

 

Doc.: lá em angola você percebeu que as pessoas falam da mesma maneira em todas as 

regiões::” 

 

Inf.: é:: nós de luanda nós temos um:: português assim mais refinado um português 

idêntico ao português de portugal::  (+) os ( duandos ) tem um português assim:: um 

sotaque um pouco mais estranho mas falam bem também:: os sotaques só que muda  

 



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

regiões” 

 

Inf.:  acho que não porque eu já:: já ouvi alguns colegas a conversarem e há coisas que 

numa região falam:: e noutras não::  estranho aqui o brasil::  

 

Doc.: e aqui em redenção você já percebeu que as pessoas falam da mesma maneira::” 

 

Inf.: não:: ainda não:: 

 

Doc.: não percebeu nada assim:: o::  (  incompreensível) 

 

Inf.: não:: porque não tenho tido muito contato  

 

Doc.: e:: mim diz uma coisa no seu país né” na angola você percebeu que:: antigamente 

as pessoas falavam diferente de hoje” 

 

Inf.: (+)  é::  

 

Doc.: (  tipo seus avós eles falavam diferente de ti ’’) 

 

Inf.: é:: eles falavam diferente sim:: é::  (+) é:: antigamente é:: que nem todos tiveram 

oportunidade que nós de agora temos de:: estudar:: antigamente muitos não estudarem  

muitos e :: (meus avós) não estudaram não tiveram a oportunidade de:: aprender a falar 

o bom português  eles falam o português mas:: (+) com algum verbos 

 

Doc.: e:: quais situações você fala português” 

 

Inf.:  em todas 

 

Doc.: todas né” é sua língua materna né” e:: você tem dificuldades em se comunicar:: 

em português” 

 

Inf.: não:: não tenho bem que ninguém sabe tudo há palavras no português  

 

Doc.: (   ) 

 

Inf.: tenho porque as palavras são um pouco diferente é tem lá em angola se que 

quisesse um sorvete eu chegava e dizia quero um gelado aqui é sorvete é como eu 

cheguei na sorveteria e pedi quero um gelado a senhora me olhou gelado::” que isso” 

falei quero um gelado ((risos)) ela disse não não sei o que é gelado (tem uma série de 

coisas que num tem nada haver) isso que tá aí ela disse a:: sorvete eu cheguei (  ) e pedi 

na moça quero um (sumo ) 

 

Doc.: (sumo)” o que é(sumo)” 

 

Inf.: ta vendo nem você sabe ((risos)) (sumo) é suco:: 

 

Doc.: haa:: humm:: certo entendi 

 



Inf.: e ela (sumo) ’’ há muita coisa 

 

Doc.: é mais questão de:: do léxico né” algumas palavras que são diferentes né” (  ) e:: 

qual a importância da língua portuguesa na sua vida” 

 

Inf.: é:: a língua portuguesa é muito importante pra mim porque pelo menos os países 

todos os países que eu já frequentei falam a língua portuguesa se eu não falasse a língua 

portuguesa não sei o que seria de mim porque eu não falo muito bem inglês e não 

conheço nenhuma outra língua além do português tive em portugal tive::   (   quando 

mais pequeno tinha por aí uns sete anos tenho facilidade de me adaptar com as pessoas 

que falam a língua portuguesa) 

 

Doc.:e como foi o teu processo de alfabetização de aprendizagem em língua 

portuguesa’’  

 

Inf.: eu nasci falando português (papa mama) 

 

Doc.: mas na escola como foi” os professores falavam português::  

 

Inf.: sim lá em angola o:: português é falado a língua oficial lá é português é a língua 

materna só que tem os dialetos  

 

Doc.: e os dialetos exercem alguma função nesse aprendizado”  (os professores) chegam 

a falar algum dialetos pra facilitar” 

 

Inf.: é assim é::  alguma zonas de angola umas outras regiões outras províncias (   ) lá é 

província algumas províncias de lá falam mais o dialeto do que o português então 

acabam por falar o dialeto na escola mas nem por isso eles deixam de falar o:: português 

se bem que há pessoas lá que falam o dialeto não falam português mas é raro  

 
 

 

 


