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PERGUNTAS METALINGUÍSTICAS 

 

Doc. Quais as línguas que você fala” 

Inf. o portugues e inglês falo mais ou menos espanhol entendo mas falo o Frances 

também  

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

Inf. não 

Doc. é de que forma” 

Inf. há o a variação de sotaque de ilhas pra ilhas e mesmo na mesma ilha variação de 

sotaque sotaque  

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

Inf.      não  

Doc. não de que forma” 

Inf. o o mesmo o cearense e o carioca na falam 

Doc. não (risos) 

Inf.(                    ) 

Doc. e em fortaleza redenção você acha que as pessoas falam da mesma maneira  

Inf. também não 

Doc. de que forma” 

Inf. há variações  

Doc. sotaque né mas você só identifica essas variações” tem outras 

Inf, (                         ) a mesma coisa um léxico  

Doc.                                    o léxico ne a palavra 

Inf. (+) 

Doc. no seu pais você percebeu que antigamente as pessoas diferente de hoje” 

Inf. é 



Doc. é” de que forma” 

Inf. antigamente há palavras que agora muito “intrução” do portugues algumas palavras 

posso dizer antigamente dizia (                     ) agora diz (                ) por causa do 

portugues 

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

Inf. agora aqui na escola também 

Doc. lá você fala mais crioulo  

Inf. mais crioulo nas escolas  

Doc. mas você é de” 

Inf. cabo verde 

Doc. Cabo verde você tem dificuldades de se comunicar em língua portuguesa  

Inf. não não  

Doc. (risos) qual a importância da língua portuguesa na sua vida” 

Inf. conhecendo a língua oficial do nosso país é importante ne entender a lingua 

Doc. e como foi o seu processo assim de alfabetização em língua portuguesa  

Inf. não foi (              ) 

Doc. não” e sobre o papel da sua língua a sua língua materna é o portugues ou pe outra 

língua” 

Inf. não a língua materna é o crioulo  

Doc. crioulo ne e qual a importância do crioulo no aprendizado de portugues pra você 

nesse processo de alfabetização” 

Inf, língua materna sempre é importante pra você introduzir uma nova língua a língua 

portuguesa (            ) língua materna é sempre importante 

 


