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QUESTIONÁRIO FONÉTICO-FONOLÓGICO (QFF) 
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TEMAS PARA DISCURSOS SEMIDIRIGIDOS 

 

PERGUNTAS METALINGUÍSTICAS 
 

Doc.: quais as línguas que você fala” 

Inf.: as línguas que eu falo” bom (+) tem as línguas que que que:: tem o portugues ne’ 

falo portugues (eu falo inglês) (+) é:: frances né” dialetos eu falo (madela/maguela) 

umbundo e::(ganguela)  

Doc.2: e qual é a tua língua materna”  

Inf.: (+) ganguela 

Doc.: no seu país as pessoas falam da mesma maneira” você acha por exemplo o ga/ 

comé o nome da língua da sua língua materna” 

Inf.: ganguela 

Doc.: você acha que as pessoas falam da mesma forma o ganguela” independente da 

ida::de lá no seu país” é da mesma maneira” 

Inf.: não não é não 

Doc.: não depende de algumas:: 

Inf.: é:: depende se:: vai vai variar conforme a região né” 

Doc.: é  

Inf.;  nós (incompreensível) 

Doc.: e de que forma assim” pode dar um exemplo” dessa::s diferenças pode ser ate do 

portugues mesmo que:: talvez seja mais perceptível né”  



Inf.: anham (deixe que eu de exemplo do do:: ) Luan::da né” e:: eu sou de angola(+) sou 

de angola:: (+) pra pra pra:: dizer suponhamos que seja o que:: hum:: (+) ((sussuro)) 

(funs) anham:: é:: fuz é pirão eu acho que é pirão mas é é é feito de milhão 

Doc.2: sim 

Inf.: nós no sul dizemos pirão 

Doc.2: hum  

Inf.: em Luanda dizem (fuz) é pirão  

Doc.: certo tem diferença né” no Brasil você acha que as pessoas falam da mesma 

maneira” 

Doc.2: em todas as regiões” 

Inf.: não 

Doc.: não né” 

Doc.2: já percebeu alguma diferença” 

Inf.: já  

Doc.2: o que por exemplo” 

Inf.: (+) ah num sei exatamente por que:: muita coisa não consigo:: num sei um 

exemplo 

Doc.: na na na pronuncia por exemplo você acha que a mina pronuncia é diferente da 

pronuncia dela” 

Inf.: não 

Doc.2: não da pra notar ainda ((risos)) 

Doc.: eu acho que so quem é brasileiro mesmo né assim  

Doc.2: ou ta a muitos anos morando aqui (+) e em fortaleza e redenção você acha que 

tem diferença” as pessoas falam da mesma forma ou cê percebe alguma diferença” da 

maneira como as pessoas falam aqui da maneira como as pessoas falam lá em 

Fortaleza” 

Inf.: eu acho que sim:: eu nunca tive muito contato com as pessoas de fortaleza né   

Doc.:Não né” amanha tu presta atenção quando tu fores ao cinema ((risos)) tu pede uma 

informação no seu país você percebeu que antigamente as pessoas falavam diferente de 

hoje” por exemplo existem aquelas pessoas lá em angola que você conhece que são 

mais velhas né” essas pessoas trazem esse portugues::” 



Doc.2: não” 

Doc.: ou não ne num sei  

Doc.2: as línguas ne que eles fala diferente 

Doc.: você acha que é diferente” ou não (ou falei besteira não tem nada a ver”)(+) eles 

fala do mesmo jeito que as pessoas mais jovens” 

Inf.: na::o 

Doc.: é diferente” 

Doc.2: é diferente” por que” 

Inf.: (+) é diferente porque porque eu acho que/ o/ (+) os mais os mais idosos né os mais 

velhos né’ (+) eles não tiveram tanta influência do do do do:: (+) da herança colonial do 

caso que:: a mais forte que o portugues:: né” acho que daí:: já nós tem/ temos uma 

herança tão grande né’ nós falamos nós falamos mais portugues e eles tão mais falam                      

mais       criolo 

Doc.2: mais línguas étnicas 

Inf.: anham mais dialetos então:: aquela:: aquela dificuldade integrar-se num:: (+) como 

os jovens no portugues né” (incompreensível) portugues 

Doc.: quais são as situações que você fala a língua portuguesa” 

Doc.2: no teu país 

Doc.: no teu país 

Inf.: as situações que eu falo”  

Doc.2: quando é que você fala portugues em angola”  

Inf.: todos os dias:: 

Doc.2: sempre sempre’  

Doc.: você so não fala língua portuguesa na família” quando você ta:: em casa” 

Doc.2: portugues:: 

Inf.: eu falo portugues 

Doc.2: ok ok  

Doc.: AH deixa eu te fazer uma pergunta fora daqui rapidinho por exemplo mas em casa 

você disse que a sua língua materna/ a gente tem uma tendência a falar mais a  nossa 

língua materna ne verdade” que a gente se sente mais  a vontade ne” e:: então qual a 



situação que você usa A sua língua materna” (+) ou seja (quando) você não usa o 

portugues 

Inf.: as situações em que eu não uso portugues” (+) olha num sei:: em casa nós falamos                 

portugues:: 

Doc.2: portugues  

Inf.: exato 

Doc.: muito bem você tem dificuldade de se comunicar em portugues”Não não né 

precisa nem te perguntar se ele sempre ((risos)) 

Doc.2: isso é mais pro pessoal do Timor  

Doc.: é::  qua é a importância da língua portuguesa em sua vida” (+) se você fala 

sempre qual é a importância”  

Inf.: a::Cho que qualquer língua como uma outra/ 

Doc.: mas a língua portuguesa em si ne”  

Inf.: é:: comunicar né” língua portuguesa pra mim é importante pra pra pra comunicar  

Doc.: é porque no Brasil todo mundo só fala portugues pra (comunicar) 

Doc.: É:: fale sobre o seu processo de alfabetização(+) em língua portugue::sa como foi 

i::sso” como você aprendeu a escrever 

Doc.2:                                    ler e escrever 

Inf.: eu aprendi a ler em casa / escrever em casa com meu irmão que era já já maior que 

eu né” (+) já tinha um nível mais avançado né” sabia então eu ele ensinava né comé que 

eu tinha que fazer pra:: 

Doc.2: e nem todo mundo em angola né” tem:: o portugues como:: como língua 

primeira né assim que falam 

Inf.: exato 

Doc.2: na escola comé que o professor por exemplo lida com isso”né” qual a influência 

dessas linguas’ ele só fala portugues:: ou ele recorre de vez em quando a língua:: as 

línguas:: ” 

Doc.: maternas né’ 

Doc.2: é::tnicas  e maternas das pessoas comé que o professor normalmente age/ 

Doc.: por exemplo a tua língua língua materna né” comé que ela influencia” ela tem 

alguma influencia”  



Doc.2: nas escola” 

Inf.:  na esco::la olha (+) as escolas de angola né” é:: é só portugues  

Doc.2: hunrum 

Inf.: Agora:: é que esta é que está a surgir:: (+) o ensino de:: de de assim professores  

Doc.2: (bilíngue)  

Inf.: exato professores que:: sabem outras línguas mas é caso raro muito raro 

Doc.2: exceção ne’  

Inf.: é é só portugues  

 


