
Entrevista semi-estruturada 

 
 

 

O objectivo desta entrevista é servir de apoio a um estudo que analisará “O português falado em Cabo Verde”, 

procurando conhecer as opiniões de professores, especialistas, investigadores, linguistas e utilizadores activos 

nesse processo visando uma caracterização mais científica do português que se fala por estas paragens. 

A mesma destina-se igualmente a fundamentar um trabalho monográfico em Estudos Cabo-verdianos e 

Portugueses como um dos requisitos complementares conducentes à obtenção do grau de licenciatura na Uni-

CV. 

As suas respostas e os dados recolhidos através desta entrevista serão confidenciais e utilizados exclusivamente 

para este fim. 

Agradecemos antecipadamente a sua colaboração. 

 

 

 

 

 

1- Como é que caracteriza a situação linguística em Cabo Verde? Pode exemplificar? 

 

2- O que pensa sobre o fenómeno de contacto entre as línguas verificado em Cabo 

Verde? É capaz de exemplificar? 

 

3- Tendo em conta a noção de variante linguística, como é que caracteriza o 

português falado em Cabo-Verde? Pode dar-nos alguns exemplos? 

 

4- Como é que definiria os conceitos de interferência/transferência? Consegue 

exemplificá-los? 

 

5- O fenómeno de contacto entre as línguas facilita ou dificulta a aprendizagem do 

Português (L2), tendo em conta o que definiu como interferência? Pode justificar? 
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Professor Universitário 

 

1- Como é que caracteriza o português que os seus alunos falam na aula? 

 

2- Na sala de aula, sente a necessidade de recorrer à língua cabo-verdiana para 

explicar conteúdos? Como justifica essas recorrências à língua materna? 

 

3- Quais as dificuldades com que se depara, quando os alunos têm de apresentar 

trabalhos orais em língua portuguesa? Refira alguns casos concretos onde tal se 

verifica. 

 

4- Acha que a expressão oral dos alunos é condicionada pela língua materna? Em que 

medida considera este factor positivo ou negativo para a língua portuguesa? 

 

5- Que medidas adopta para que os seus alunos se expressem oralmente, respeitando 

sons e estruturas gramaticais?  

 

 

6-   Que resultados tem obtido (positivos e/ou negativos)?  

 

 

7- Como falante da língua portuguesa (L2), tem algum episódio que lhe tenha 

acontecido a propósito do uso desta língua que queira referir?  
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Professor do EBI 

 

1- Em Cabo Verde coexistem duas línguas: a cabo-verdiana e a portuguesa. Como 

tem sido ensinar a língua portuguesa num país nessa situação? 

 

2- Como é que caracteriza o português que os seus alunos falam na aula? 

 

 

3- Na sala de aula, sente a necessidade de recorrer à língua cabo-verdiana para 

explicar conteúdos? Como justifica essas recorrências? 

 

4- Quais as dificuldades com que mais se depara, quando os alunos têm de se 

expressar oralmente e por escrito usando a língua portuguesa? Refira alguns 

casos concretos onde tal se verifique. 

 

5- Quanto à pronúncia, acha que ela é condicionada pelo facto de os alunos 

transporem para o português aspectos fonéticos da língua cabo-verdiana? Em 

que medida esse factor poderá ser positivo ou negativo? 

 

6- Que medidas adopta para que os seus alunos se expressem oralmente, 

respeitando sons e estruturas gramaticais? Tem conseguido resultados 

satisfatórios?  

 

8- Como falante da língua portuguesa (L2), tem algum episódio que lhe tenha 

acontecido a propósito do uso desta língua que queira referir?  
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Alunos universitários 

 

1- Como caracterizarias a situação linguística em Cabo Verde? 

 

2- Fala-me um pouco da tua experiência, enquanto aluno de língua portuguesa.  

 

3- Ouve-se muito a afirmação “antes de falar o português, pensa-se naquilo que se vai 

proferir primeiramente em cabo-verdiano”. Concordas ou discordas desta afirmação, 

tendo em conta a tua experiência, enquanto falante da língua portuguesa? 

 

4- Relativamente ao uso da língua portuguesa, quais as dificuldades com as quais mais 

te deparas quando comunicas? Indica dois 
．．．．．．．．．．

exemplos que ocorram no teu dia
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．．．．

 

 

6- Esforças-te para pronunciar o português de acordo com a norma europeia? Consegues 

resultados satisfatórios ou nem por isso? 

 

7- Achas que há uma preocupação por parte dos alunos em expressar-se correctamente 

em português?  

 

8-Tendo em conta as variantes linguísticas, como é que caracterizarias o português 

falado em Cabo Verde? Consideras o português falado em Cabo Verde como sendo uma 

variante geográfica do português europeu? Como justificarias essa afirmação? 

 

9- Tens algum episódio que tenha acontecido em alguma fase da tua aprendizagem e 

que queiras referir?  


