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ANEXO 12 

 

Anexo 12.1.  

 

Dados relevantes das P. 38 e 39 relativos aos domínios informais:   

(i) P. 38.1., para a LCV: 42.90% das respostas incidem nos domínios do 

informais (VS 52.13% para o íntimo e % 4.49% para o formal); 

(ii) P. 38.2. para a LP: 5.19% das respostas incidem no domínio informal (VS 

3.9%. para o íntimo e 82.05% para o formal);  

(iii) 'Falar LCV, mas gostar de falar LP' (P. 39.1.) tem mais respondentes e 

repostas nos domínios informais (18.81% dos respondentes e 24.58% das respostas) e 

íntimos do que nos do que nos formais (3.25% dos respondentes e 3.97% das respostas); 

diferentemente, nos domínios formais 'falar LP, mas gostar de falar LCV' tem maior 

número de respostas (P. 39.2); e  

(iv) É maior o número daqueles que diz que gostaria de falar LP em 'nenhum' 

dos contextos em que fala LCV (346 respondentes, 16,64% das respostas) do que o 

daqueles que indica falar LCV em 'nenhum' dos contextos em que fala LP (categoria 0., 

P. 39.1.);  

(v) É maior o número daqueles que diz que gostaria de falar LCV em 'todos' os 

contextos em que fala LP do que o daqueles que diz que gostaria de falar LP em todos 

os contextos (categoria 0.1., P.39.2.). 
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Anexo 12.2.  

 

Resultados relevantes das perguntas P.38.1 e P.38.2. quanto a 

lugares/circunstâncias associados aos domínios informais: 

 (i) dos lugares/circunstâncias que os inquiridos acrescentam à lista que já existia 

nas perguntas fechadas, 7 deles são comuns à LCV e à LP (lugares/circunstâncias 

informais, situações do quotidiano, rua, ao telefone, viagens, contar histórias, contar 

piadas/anedotas) e dois apenas para a LP (internet e comícios) e uma apontada apenas 

para a LCV (zonas rurais);  

(ii) os valores (os referentes à LCV aparecem em primeiro lugar) comparados 

para esses lugares/circunstâncias são: rua, 515/7; lugares/circunstâncias informais, 30/3; 

contar histórias, 11/2; quotidiano (costume, dia-a-dia, apanhando água na ribeira, no 

chafariz, relações sociais, fora da escola, com as pessoas) 9/2;  

(iii) os valores que apontam para alguma extensão da LP são: i) dos 

lugares/circunstâncias: 'contar piadas/anedotas', com mais citações na LP, 1/2; e ii) das 

'intenções comunicativas': a) dar/pedir uma informação, uma subcategoria que já 

constava das perguntas fechadas, recebe, em P.39.2., mais citações como um contexto 

em que normalmente se fala LP, mas se gostaria de falar LCV (20) do que ao contrário 

(apenas 5 citações em 39.1); b) para os contextos em que normalmente se fala LCV, 

mas se gostaria de falar LP (P. 39.1.) são acrescentadas duas categorias associadas ao 

informal (imitar alguém e cantar, com uma citação cada), para os contextos em que 

normalmente se fala LP, mas se gostaria de falar LCV (P. 39.2.) foram acrescentadas 

mais 4 categorias (cumprimentar, cantar e formular um convite, com 2 citações cada) e 

pedir desculpas (1 citação).  
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Anexo 12.3.  

 

As percentagens no ouvir a LP/LCV em contexto formal evidenciam:  

(i) ausência de extensão da LCV, dada a manutenção da ordem esperada no 

domínio formal (LP – LCV/LP – LCV) em 12/20 itens integrantes desse domínio; em 

9/12 desses itens, os valores atribuídos à LP se distanciam claramente dos atribuídos ao 

uso das duas línguas e da LCV (professores, superiores hierárquicos, autoridades, 

matérias das disciplinas, assuntos escolares, sala de aula, cerimónias oficiais, palestras e 

televisão); e em 3/12 dos itens, apesar do valor superior da LP, esse valor aproxima-se 

do valor atribuído às duas línguas; no entanto, os valores baixos atingidos pela LCV nos 

itens em causa (pessoas instruídas, assuntos políticos e oficiais) não permitem prever o 

reforço da componente LCV no par LCV/PT; 

(ii) fraca tendência de extensão da LCV (LCV/LP – LP – LCV), em 4/20 itens 

(assuntos religiosos, local de culto religioso, reuniões de associações e/ou de grupos e 

rádio); como o valor mais alto vai para ouvir as duas línguas, relativamente a esses 4 

itens, se acrescentarmos que apenas num deles (reuniões de associações e/ou grupos) o 

valor de LCV se aproxima do de LCV/LP e do de LP já que nos restantes é o valor de 

LP que está mais próximo de LCV/LP, é evidente que a LP sai reforçada, nessa 

combinatória;  

 (iii) média tendência de extensão da LCV (LCV/LP – LCV – LP) em 2/20 

itens (repartições públicas, dos hospitais, bancos, etc. e teatro); tendo em conta que 

também o valor mais alto vai para ouvir as duas línguas, mas que é seguido da LCV, a 

contribuição da LCV toma um lugar de destaque no domínio formal, mormente no caso 

das repartições públicas, dos hospitais, bancos, etc., em que o valor da LCV e o da LP 

são próximos; diferentemente, no caso do teatro, o valor de LCV/LP se distancia da 

LCV e mais ainda da LP;  

(iv) evidente tendência de extensão da LCV (LCV – LCV/LP – LP em apenas 

2/20 itens (estranhos e pessoas mais velhas): no item sobre língua ouvida a estranhos, o 

valor de LCV aproxima-se do valor de LCV/LP e distancia-se do da LP; no caso do 

item sobre língua ouvida a pessoas mais velhas, o valor de LCV é claramente superior 

ao das restantes línguas. 
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Anexo 12.4.  

 

Dados relevantes da análise por domínios das respostas à P. 38 e P. 39:  

(i) P. 38.1., referente a LCV: apenas 4.49% das respostas apontam a LCV para 

este domínio (VS 52.13% % para o íntimo e 42. 90% para o informal) 

(ii) P. 38.2., referente a LP): 82.05% das respostas incidem no domínio formal 

(VS apenas 3.9%. para o íntimo e 5.19% para o informal); 

(iii) As pessoas associadas ao domínio informal recebem mais citações na LP (P. 

38.2.) do que na LCV (P. 38.1.), e na seguinte ordem: professores (325 nomeações para 

a LP, sendo que alguns explicitam ser no intervalo, na rua e fora das aulas; 2 para a 

LCV) > autoridades (113 nomeações para diferentes agentes apontados pelos 

inquiridos) > superiores hierárquicos (69) > estranhos/desconhecidos (33 citações para a 

LP e 12 para a LCV) > estrangeiros e turistas (19) >  pessoas instruídas ou cultas (17) > 

padre (7 nomeações,  para falar e confessar). A LCV, para além de professores e 

estranhos indicadas acima tem mais duas nomeações para pessoas mais velhas;  

(iv) Os lugares/circunstâncias integrados no domínio formal recebem mais 

citações para a LP (38.2.) do que para a LCV (P. 38.1.), sendo que o número de 

nomeações colocam-nos na seguinte ordem: sala de aula (666 citações para a LP e 7 

para LCV) > escola (507 citações para a LP e 80 para a LCV) > repartições públicas 

(357 nomeações para LPVS 14 para a LCV) > locais de culto (252 para a LP e 32 para a 

LCV) > reuniões de associações e/ou grupos / de estudantes diversos (165 para a LP e 

13 para a LCV) > intervenções públicas -  debates, palestras, fazer leituras em público e 

na comunicação social, na rádio, televisão,… -  (90 para a LP e 7 para a LCV) > 

cerimónias oficiais (85 nomeações para a LP e nenhuma para a LCV) > situações 

formais (como dito pelos inquiridos, 48 citações para a LP e 4 para a LCV); 

(v) 'Falar LP, mas gostar de falar LCV' (P. 39.2.) tem maior número de 

respondentes e repostas no domínio formal (61.65% de respondentes e 75.23% das 

respostas) do que no informal (4.62% de respondentes e 5.64% das respostas) e do que 

no íntimo (3.25% de respondentes e 3.97% de respostas). 
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Anexo 12.5.  

 

Resultados relevantes das respostas à P. 39 relativamente ao informal: 

  (i) pessoas do informal: conhecidos recebe mais citações na categoria 'com quem 

se fala LCV, mas se gostaria de falar LP' (5/0.21%); 

(ii) assuntos: os desportivos e os sociais são os mais citados quer na P.39.1. quer 

na P.39.2., apesar de os valores serem baixos; 

(iii) lugares/circunstâncias: 

i) o número de citações para os diferentes contextos é maior na P. 39.1., 'falar 

LCV, mas gostar de falar LP' (desde 1 a 101 citações) do que na P. 39.2. 'falar 

LP, mas gostar de falar LCV' (1 a 12 citações);  

ii) de entre aqueles em que se fala LCV, mas se gostaria de falar LP (P. 39.1.),  

os locais já evidenciados como de extensão da LP para o informal, continuam entre os 

mais citados: locais de lazer (61 citações), recintos desportivos (45) e restaurantes e 

bares (29); ao passo que para a situação inversa, falar LP; mas gostar de falar LCV (P. 

39.2.) têm citações muito baixas: locais de lazer (9 citações), restaurantes e bares (5) e 

recintos desportivos (3);  

iii) a ordem dos lugares/circunstâncias em que se fala LCV, mas se gostaria de 

falar LP (P. 39.1.) é: rua (142 respostas/6.01% delas), que não constava do questionário, 

vizinhança (101/4.27%) e intervalos das aulas (93/3.93%); de seguida tem-se locais de 

lazer (61/2.58%), lojas/mercado (48/2.03%), recintos desportivos (45/1.90%), 

restaurantes, bares… (29/1.23%) e cantina escolar (23/0.97); e ainda ao telefone, 

quotidiano, campanhas políticas, comícios, transportes públicos e contar histórias com 

citações que vão de 1 a 9. 
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Anexo 12.6. 

 

Sistematização dos valores do cruzamento 1. pessoas  associadas aos domínios 

íntimo e informal X lugares/circunstâncias associados ao domínio formal – entre o 

domínio informal e o formal: 

(i) 'conhecidos' X locais de culto (cf. TC 5.15.3.5.): i) de entre os que 

habitualmente ouvem 'conhecidos' a falar as duas línguas (18.9% dos inquiridos) nos 

locais de culto ouve-se primeiro e substancialmente as duas línguas (55.1%), seguido da 

LP (25.1%) e, finalmente, com valor muito baixo a LCV (11.5%) – tendência de 

extensão fraca; ii) de entre os que habitualmente ouvem 'conhecidos' a falar LCV 

(70.3% dos inquiridos) nos locais de culto, eles são ouvidos a falar primeiro a LP 

(37.0%), depois as duas línguas (36.0%) e finalmente, com bastante distanciamento, a 

LCV (15.6%) – ausência de tendência de extensão; 

(ii) amigos/colegas X reuniões de associações e/ou grupos (cf. TC 5.15.2.7.): i) 

de entre aqueles que habitualmente ouvem amigos e colegas a falar LCV (66.6% dos 

inquiridos), nas reuniões, primeiro ouvem LCV/LP (30.5%) e, depois, com valores 

muito próximos, a LCV (28.5%) e a LP (24.7%); e ii) de entre aqueles que ouvem as 

duas línguas de amigos e colegas, (26.9%) também é ouvido nas reuniões mais LCV/LP 

(52.6%) e depois, com valores praticamente iguais, LP (19.6%) e LCV (19.0%), o que 

sugere uma fraca tendência de extensão do uso de LCV; 

(iii) pessoas da idade dos inquiridos (cf. TCs 5.15.11.5, 7, 8 e 11) e mais novas (cf. 

TCs 5.15.10.5, 7, 8 e 11) X: 

 i) repartições: indícios de diferentes níveis de tendência de extensão do uso da LCV 

por parte dessas pessoas dado que: a) de entre aqueles que habitualmente ouvem LCV 

das pessoas da idade dos inquiridos (62.1% dos inquiridos) e de pessoas mais novas 

(58.0% dos inquiridos), os dados (cf. TC 5.15.11.5. e TC 5.15.10.5.) colocam as línguas 

na ordem LCV/LP – LCV – LP (tendência de extensão do uso média), com valores 

muito próximos entre si, sendo respectivamente, LCV e LP – 35.0%/35.8%, LCV – 

31.8%/33.1% e LP – 27.5%/26.0%, respectivamente; e b) de entre aqueles que 

habitualmente ouvem a LCV/LP de pessoas da idade dos inquiridos (24.2% dos 

inquiridos) e de pessoas mais novas (24.6% dos inquiridos), a ordem sugerida é 

LCV/LP – LP – LCV (tendência de extensão do uso fraca), sendo que o valor de 
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LCV/LP se destaca e os de LCV e de LP são próximos: LCV e LP, 59.5%/56.5; LP – 

20.2%/23.1% - LCV – 17.4%/17.4%;  

ii) locais de culto: a) no que respeita àqueles que habitualmente ouvem LCV de 

pessoas da idade dos inquiridos (cf. TC 5.15.11.7.) e pessoas mais novas (cf. TC 

5.15.10.7.) nos locais de culto, os valores obtidos apontam para a predominância de LP, 

embora com um valor muito próximo de LCV/LP, seguidos de LCV com valores muito 

mais baixos (LP – 37.4%/37.6%; LCV e LP – 35.3%/36.3%; LCV – 17.5%/17.3%) – 

ausência de tendência de extensão do uso; e b) todavia, e quanto aos inquiridos que 

habitualmente ouvem LCV e LP de pessoas da sua idade e mais novas, os dados 

apontam para a ordem LCV/LP – LP – LCV, tendência de extensão do uso fraca, com 

destaque para os valores de LCV e LP, medianos para LP e muito baixos para LCV, 

sendo respectivamente: LCV e LP – 57.7%/54.7%; LP – 28.1%/27.9%; e LCV – 

8.1%/9.4%); 

iii) cerimónias oficiais: ausência de extensão da LCV por pessoas da idade dos 

inquiridos (cf. TC 5.15.11.8.) e mais novas nas cerimónias oficiais (cf. TC 5.15.10.8.): 

i) de entre aqueles que habitualmente ouvem LCV de pessoas da sua idade e mais 

novas: LP, 47.4% /47.5% – LCV/LP, 24.1%/25.7% – LCV, 16.6% para ambas as 

pessoas; e ii) de entre aqueles que ouvem LCV/LP são para pessoas da sua idade e mais 

novas, respectivamente: LP – 47.0%/46.2 %; LCV/LP – 35.3%/33.9%; LCV – 

9.1%/10.1%; 

iv) reuniões de associações e/ou grupos: indício maior de tendência de extensão do 

uso da LCV para esse contexto por parte de pessoas da idade dos inquiridos (cf. TC 

5.15.11.11) e mais novas (cf. 5.15.10.119, uma vez que: i) de entre aqueles que ouvem 

LCV dessas pessoas, a ordem é LCV /LP – LCV – LP (tendência média de extensão de 

uso), com os valores muito próximos para esses dois tipos de pessoas (LCV/LP: 

31.9%/32.5%; LCV: 31.0%/31.8%; LP: 25.9%/25.3%); e ii) de entre aqueles que ouvem 

LCV/LP desses dois tipos de pessoas, a ordem já é LCV/LP – LP – LCV (tendência de 

extensão do uso fraca), com destaque para os valores de LCV e LP e valores muito 

próximos de LP e LCV (LCV e LP: 58.1%/55.6%; LP:19.3%/21.5%; LCV: 15.6% tanto 

para pessoas da idade dos inquiridos como para as mais novas.  

(iv) pessoas sem instrução: de entre os 70.4% dos inquiridos que ouve LCV de 

pessoas sem instrução (os valores para LP - 2.4% e 'os dois' - 6.4% são irrelevantes) i) 

50.8% ouve LP nas cerimónias oficiais (cf. TC 5.15.8.6.), valor esse distanciado de 'os 
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dois' (25.9%) e mais ainda da LCV (15.2%) – ausência de tendência de extensão; ii) nos 

locais de culto (cf. TC 5.15.8.5.) a ordem das línguas, pelos valores apresentados, é 

LCV/ LP e depois LP, com valores próximos (41.1% e 36.7%) que se distanciam 

claramente de LCV (15.5%) – tendência de extensão fraca; e iii) nas repartições 

públicas, hospitais, bancos, etc. (cf. TC 5.15.8.3.) e reuniões de associações e/ou grupos 

(cf. TC 5.15.8. 9.) a ordem que os valores conferem às línguas denota uma tendência de 

extensão média em ambos os casos (LCV/LP – LCV – LP), sendo os valores de LCV e 

LP quase iguais nas repartições públicas, hospitais, bancos, etc. (LCV/LP, 41.1%) – 

LCV (28.3%) – LP (26.8%) e muito próximos nas reuniões de associações e/ou grupos 

(LCV/LP, 38.6% - LCV 28.3% - LP 24.3%).  
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Anexo 12.7. 

 

Os resultados do cruzamento de pessoas mais velhas X repartições, locais de 

culto, cerimónias oficiais e reuniões de associações e/ou grupos mostram que: 

 (i) de entre os inquiridos que habitualmente ouvem LCV de pessoas mais velhas  

i) nas reuniões de associações e/ou grupos (cf. TC 5.15.9.5, 11), a tendência de 

extensão é média (LCV/LP, 33. 8% – LCV, 30.7% – LP, 25.6 %), com os três valores 

muito próximos;  

ii) nas repartições públicas, hospitais, bancos, etc. (cf. TC 5.15.9.5.) também é 

média (LCV/LP, 37.8% – LCV, 32.1% – LP, 25.4%), com valores próximos de 

LCV/LP e de LP; iii) nos locais de culto (cf. TC 5.15.9.7.) é fraca (LCV/LP, 38.7% – 

LP, 36.0 % - LCV, 17.9 %); e iv) nas cerimónias oficiais (cf. TC 5.15.9. 8) é ausente 

(LP, 46.4% – LCV/LP, 27.3 % – LCV, 16. 3%);  

(ii) de entre os inquiridos que dizem habitualmente ouvir LCV/LP das pessoas 

mais velhas, os dados revelam:  

i) ausência de tendência de extensão da LCV para as cerimónias oficiais (LP, 

49.8% - LCV/LP, 27.8% - LCV, 9.8%) com evidente destaque de LP e terceira posição 

para LCV; e  

ii) fraca tendência de extensão para os locais de culto, repartições públicas, 

hospitais, bancos, etc. e reuniões de associações e/ou grupos, embora maior para esses 

dois últimos. Esses dados são: i) locais de culto: LCV/LP, 53.1% – LP, 29.1% – LCV, 

6.7%, com destaque para LCV/LP e evidente terceiro lugar de LCV; para as repartições: 

LCV/LP, 56.6% – LP, 22.6% – LCV, 16.8%; e para as reuniões de associações e/ou 

grupos: LCV/LP, 55.7% – LP, 19.0% – LCV, 17,4%, verificando-se, nos dois últimos 

destaque da LCV/LP e valores próximos da LP e da LCV. 
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Anexo 12.8. 

 

Resultados do cruzamento dos dados referentes à língua habitualmente ouvida 

de professores X dados de sala de aula, cerimónias e reuniões de associações e/ou 

grupos: 

 (i) Os dados referentes aos 29.7% dos inquiridos que dizem ouvir habitualmente 

LCV/LP dos professores apontam para:  

i) ausência de tendência de extensão da LP para as cerimónias oficiais, já que 

nelas se mantém a ordem de prevalência LP (39.1%) – LCV/LP (35.9%) – LCV 

(12.7%), pese embora a aproximação entre os valores de LP e de LCV/LP;  

ii) uma bastante fraca tendência de extensão da LP para as salas aulas, tendo em 

conta não só a ordem de uso das línguas como o baixo valor da LCV: LCV/LP (53.7%) 

- LP (36.3%) - LCV (5.9%);  

iii) uma clara tendência de extensão média da LCV para as reuniões de 

associações e/ou grupos, tendo em conta a ordem das línguas, mas também a posição 

distanciada de 'os dois' na primeira posição e o valor relativamente baixo para a LP: 

LCV/LP (51.4%) – LCV (24.4%) – LP (12.1%). 

(ii) Os dados referentes aos 61.8% dos inquiridos que diz ouvir a LP dos 

professores revelam:  

i) ausência de tendência de extensão da LCV para a sala de aula e para as 

cerimónias oficiais; e 

 ii) uma não tão fraca tendência de extensão da LCV para: reuniões de 

associações e/ou grupos, atendendo não só à ordem mas também aos valores integrantes 

de cada caso; sala de aula (LP, 66.7% – LCV/LP, 19.21% – LCV. 9. %7); cerimónias 

oficiais (LP, 48.3 % – LCV/LP%, 19.8 % – LCV, 14.2 %); e reuniões de associações 

e/ou grupos (LCV/LP, 30.1% – LP, 28.5 % – LCV%, 25.4.).  
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Anexo 12.9. 

 

Resultados relevantes do cruzamento dos dados relativos às línguas ouvidas de 

superiores hierárquicos X repartições públicas, hospitais, bancos, etc., cerimónias 

oficiais e reuniões de associações e/ou grupos:  

(i) de entre aqueles que habitualmente ouvem LCV/LP dos superiores 

hierárquicos, a situação é: i) nas reuniões de associações e/ou grupos, LCV/LP, 53.9 % 

– LCV, 23.2% – LP, 13.9%; ii) nas repartições públicas, hospitais, bancos, etc. 

LCV/LP, 59.3% – LCV, 25.6% – LP, 12.7%; e iii) nas cerimónias LCV/LP, 41.2% – 

LP, 39.0% – LCV, 11.5%, verificando-se portanto, uma fraca tendência de extensão do 

uso para as cerimónias oficiais, e média nas reuniões de associações e/ou grupos e 

repartições públicas, hospitais, bancos, etc. com destaque para 'os dois' na primeira 

posição e LP na última. 

(ii) de entre aqueles que ouvem a LP de superiores hierárquicos, os resultados 

apontam para:  

i) uma ausência da tendência de extensão da LCV para as cerimónias oficiais 

(LP, 55.2% – LCV/LP, 20.6% – LCV, 14.5%), tendo em conta a ordem das línguas, 

mas também o evidente destaque da LP na primeira posição e a da LCV na terceira;  

ii) uma tendência de extensão bastante fraca da LP para as repartições, tendo em 

consideração a ordem e o evidente terceiro lugar da LCV, com LCV/LP e LP com 

valores bastante próximos (LCV/LP, 35.5% – LP, 34.8% – LCV, 23.8%); e  

iii) uma também fraca tendência de extensão da LCV para as reuniões de 

associações e/ou grupos, tendo em vista a ordem e os valores muito próximos de cada 

uma das variáveis (LCV/LP, 32.7% – LP, 30.3% – LCV, 25.7%).  
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Anexo 12.10. 

 

Resultados relevantes da análise da P. 39 quanto à extensão da LCV:  

 (i) P. 39.2., 'Falar LP, mas gostar de falar LCV':  

i) professores e superiores hierárquicos: aparecem como as pessoas mais citadas 

como aquelas com quem se fala LP, mas se gostaria de falar LCV (211 e 69 citações, 

respectivamente); e na análise estatística ocupam a última posição como pessoas que 

expandem LCV para esse domínio; 

ii)  outras: autoridades (66) > estranhos/desconhecidos (22) > pessoas instruídas 

(5)  > pessoas mais velhas (4); estrangeiros/turistas e padre, estes dois últimos com 5 

citações; estranhos/desconhecidos (22 citações);  

(ii) P. 39.1., 'falar LCV, mas gostar de falar LP', apontando para a aceitação da 

extensão do uso da LCV:  

i) professor: embora com valores muito mais baixos do que para a situação 

anterior (P. 39.1.), ocupa o primeiro lugar. Resultado que se adequa ao encontrado na 

análise da pergunta aberta 41 (cf. secção 3.1.3.2.3.): 'adequação às regras' ser uma das 

categorias importantes para se usar LCV algumas vezes ou mesmo nunca para pedir 

alguma explicação ao professor;  

ii) a ordem de citação das pessoas se manter quase idêntica ao que foi indicado na 

P. 39.1., sendo as excepções a não ocorrência da categoria 'padre' e apenas se alterar a 

posição relativa de superiores hierárquicos que vai para a quarta posição. 
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Anexo 12.11. 

 

Resultados relevantes da análise da P.39. quanto aos lugares/ circunstâncias em 

que ocorre a extensão da LCV para o formal:  

 (i) salas de aula: local revelado pela análise estatística como de bastante ténue 

extensão da LCV, é mais citado como aquele em que se fala LCV, mas se gostaria de 

falar LP (103 citações, equivalendo a 4.36% das respostas); e é também o mais citado e 

num valor muito mais elevado como aquele em que se 'fala LP, mas se gostaria de falar 

LCV' (458 citações/20.19%), evidenciando ocorrência de extensão e sua aceitação, 

apesar da sua contenção pelas regras estabelecidas (cf. na secção 3.1.3.1.2.3).   

 (ii) domínio escolar: apontam para uma relativa baixa aceitação da extensão da 

LCV: i) a salas de aula seguir-se imediatamente 'escola' que não era referido no 

questionário; e ii) a natureza e valores de outras categorias relacionadas como sejam: a) 

'falar LP, mas gostar de falar LCV' na sala de aula, com colegas (13/0.57%), categoria 

inexistente para falar LP, mas gostar de falar LCV; b) biblioteca, onde a LP é melhor 

aceite que a LCV já que os valores são de 8/0.34% para falar LCV, mas gostar de falar 

LP; e de 2/0.09% para falar LP, mas gostar de falar LCV; c) 'estudo', 4 respostas 

(0.17%) para falar LCV, mas gostar de falar LP e 3 respostas (0.13%) para o caso 

inverso;  

 (iii) repartições públicas, hospitais, bancos, etc.: reveladas pela análise estatística 

como um dos locais mais proeminentes da extensão do uso da LCV para o formal, tem o 

mesmo número de citações que 'salas de aula' como o local onde se fala LCV, mas se 

gostaria de falar LP (103/ 4.36%); e é também o mais citado (depois de salas de aula e 

escola) e com valores mais altos como aquele em que se fala LP, mas se gostaria de 

falar LCV (189/8.33% das respostas), evidenciando extensão do uso de LCV para o 

formal e a aceitação dela;  

(iv) reuniões de associações e/ou grupos: evidenciados pela análise estatística 

como um dos lugares/circunstâncias de mais evidente extensão da LCV para o formal, 

segue repartições públicas como um local onde se fala LP mas se gostaria de falar LCV 

(135/5.95%), evidenciando que a extensão do uso da LCV é bem aceite, tal não é 

desmentido pelos dados relativamente ao falar LCV, mas gostar de falar LP que tem um 

valor muito mais baixo (54/2,28%);  
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  (v) locais de culto: surgem de seguida como um dos locais de extensão, seguindo 

repartições públicas (77/3.26%) em 'falar LCV, mas gostar de falar LP' e segue reuniões 

em 'falar LP, mas gostar de falar LP' com um número maior de citações (132/5.82%), 

mostrando que há extensão para os locais de culto e que ela é aceite;  

(vii) cerimónias oficiais: numa posição equiparada a locais de culto na análise 

estatística, surge também logo a seguir quanto ao número de citações em ambos os 

casos, tendo imediatamente antes dele 'intervenções públicas', uma categoria que não 

constava do questionário e cujos valores são maiores para 'falar LP, mas gostar de falar 

LCV' (85/3.75%) do que para 'falar LCV, mas gostar de falar LP' (26/1.10%);  

(vi) outros referidos espontaneamente pelos inquiridos: i) 'lugares/circunstâncias 

formais' com o mesmo número de respostas para os dois casos (9 citações, equivalendo 

a 0.40% para falar LP, mas gostar de falar LCV e 0.38% para falar LCV, mas gostar de 

falar LP; e ii) responder a entrevistas (de emprego/trabalho) que, pela sua especificidade 

não foi integrado em 'intervenções' com apenas uma citação em ambos os casos, 

equivalendo a uma percentagem de 1.004%.  
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Anexo 12.12. 

 

Resultados do cruzamento dos dados de pessoas do domínio íntimo (familiares e 

amigos/colegas) X assuntos do domínio informal (desportivos e sociais):  

(i) assuntos desportivos:  

i) tanto de entre aqueles que ouvem a LCV, a LCV/LP e a LP de familiares e de 

amigos e colegas a ordem é a esperada (LCV – LCV/LP – LP) em 4/6 das 

possibilidades, com o valor da LCV em destaque e um evidente terceiro lugar de LP, 

ainda que o valor atribuído a essa língua na relação familiares/assuntos desportivos 

atinja o valor de 10.3%; 

 ii) contudo, em duas 2/6 possibilidades e de entre aqueles que ouvem LCV/LP 

tanto de familiares como de amigos e colegas a falar sobre esse tipo de assuntos a ordem 

de uso das línguas é LCV/LP – LCV – LP, apontando para uma fraca tendência de 

extensão da LP: dos familiares, 45.7% ouve assuntos desportivos em LCV/LP, 40.8% 

em LCV e 9.0% em LP, com os valores de LCV/LP e de LCV bastante próximos; e, dos 

amigos e colegas, 44.5% em LCV/LP, 42.6% em LCV e 9.2% em LP, com os valores 

de LCV/LP e de LCV quase próximos; 

(ii) assuntos sociais: 

 i) ordem esperada (LCV – LCV/LP – LP) apenas de entre os inquiridos que 

habitualmente ouvem a LCV de familiares e amigos/colegas, embora os valores de LCV 

e LCV/LP sejam praticamente iguais em familiares (LCV, 34.0% – LCV/LP, 32.6% – 

LP, 20.7%), e próximos entre si em colegas e amigos (LCV, 35.6% – LCV/LP, 29.6% – 

LP, 22.0%);  

ii) ordem apontando para uma fraca extensão, com o lugar das línguas bem 

demarcada, tanto de entre aqueles que habitualmente ouvem LCV/LP de familiares 

como daqueles que ouvem essas línguas de amigos/colegas: LCV/LP, 55.1%/50.7% – 

LCV, 22.4%/25.3% – LP, 16.1%/15.7%;  

iii) ordem media de entre os familiares/falantes de LP: LCV, 33.3% – LP, 33.3% 

– LCV/LP, 16.7%, apesar dos valores iguais de LCV e de LP; e iv) extensão forte de 

entre amigos e colegas/falantes de LP: LP, 32.3% – LCV, 22.6% – LCV/LP, 22.6%, 

com LCV e LP/LCV com valores iguais.  



As línguas de Cabo Verde: uma radiografia sociolinguística 
 

 16 

Anexo 12.13. 

 

Resultados do cruzamento dos dados de pessoas do domínio informal 

(conhecidos, pessoas da sua idade e mais novas) X assuntos do domínio íntimo 

(assuntos íntimos, familiares e problemas de vida):  

 (i) de entre aqueles que habitualmente ouvem a LCV das pessoas consideradas 

sobre esses assuntos, a ordem é sempre a esperada, LCV – LCV/LP – LP, indicando 

ausência de extensão, com um inequívoco primeiro lugar de LCV, com valores que 

variam entre os 81.9% e os 94.6 %, LCV/LP com valores relevantes em 

conhecidos/problemas de vida (12%) e pessoas da sua idade/problemas de vida e a LP 

com valores irrelevantes; e  

(ii) para problemas de vida, de entre os inquiridos que habitualmente ouvem 

LCV/LP: i) de conhecidos e pessoas mais novas, a ordem é também a esperada, 

apontando para ausência, com um valor destacado de LCV (64.7%/65.9%), sendo que 

LCV/LO tem um valor bastante importante, praticamente igual 30.3%/ 30.0%; mas ii) 

para pessoas da sua idade, a ordem já é LCV/LP, 47.5% – LP, 22.0% – LCV, 21.0%, 

apontando para uma muito forte tendência de extensão, ainda mais com os valores quase 

iguais de LP e de LCV.  
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Anexo 12.14. 

Resultados relevantes do cruzamento dos dados de pessoas do domínio informal 

(conhecidos, pessoas da idade dos inquiridos e mais novas, pessoas sem instrução) X 

assuntos de tipo informal (desportivos e sociais) - domínio informal absoluto:  

  (i) pessoas sem instrução X assuntos desportivos: a ordem é a esperada, 

denotando ausência de extensão do uso da LP: LCV, 55.8% – LCV/LP, 30.4% – LP, 

10.5%; e (ii) pessoas sem instrução X assuntos sociais: a ordem é LCV/LP, 36.1% - 

LCV, 35.5% - LP, 22.4%, denotando uma fraca extensão da LP por parte dessas pessoas 

para o informal, ainda que os valores de LCV LCV/LP e de LCV sejam quase iguais; 

(iii) assuntos desportivos X restantes pessoas:  

i) de entre aqueles que habitualmente ouvem a LCV das pessoas consideradas, 

esses assuntos são ouvidos na ordem esperada nos domínios informais, apontando para 

ausência de extensão: LCV – LCV/LP – LP, com evidente primeiro lugar da LCV e 

terceiro da LP;  

ii) de entre os inquiridos que ouvem habitualmente LCV/LP dessas pessoas, 

fraca extensão da LP, já que para todas as pessoas ocorre a ordem LCV/LP – LCV – LP, 

sendo que os valores de LCV e LCV/LP são quase iguais em conhecidos (LCV/LP, 

45.2% – LCV, 43.7% – LP, 8.4%), estão muito próximos em pessoas mais novas 

(LCV/LP, 45.5% – LCV, 41.0% – LP, 10.8%) e se aproximam em pessoas da sua idade 

(LCV/LP, 47.7% – LCV, 39.8% – LP, 9.8%); 

(iv) assuntos sociais X restantes pessoas:  

i) de entre aqueles que habitualmente ouvem a LCV das pessoas consideradas, a 

ordem é a esperada, denotando ausência de extensão (LCV – LCV/LP – LP), com 

evidente terceiro lugar da LP, embora os valores de LCV e LCV/LP não sejam muito 

altos e sejam próximos ou muito próximos entre si. São eles: pessoas conhecidas (LCV, 

36.1 – LCV/LP, 31.9 – LP, 20.9); pessoas da sua idade (LCV, 37.7 – LCV/LP, 30.8 – 

LP, 22.5); pessoas mais novas (LCV, 39.4 – LCV/LP, 32.0 – LP, 21.0); e  

ii) de entre aqueles que habitualmente ouvem LCV/LP dessas pessoas, os 

resultados também denotam uma fraca extensão do uso da LP (LCV/LP – LCV – LP), 

sendo que os valores de LCV/LP se destacam e os de LCV e LP se aproximam em todos 

os casos: pessoas conhecidas – LCV/LP, 53.0% – LCV, 24.1% – LP, 17.3%; pessoas 

mais novas – LCV/LP, 50.6% – LCV, 21.7% – LP, 19.2%; e pessoas da sua idade – 

LCV/LP, 51.6% – LCV, 24.0% – LP, 17.2%.  
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Anexo 12.15. 

 

Sistematização dos resultados referentes ao seguinte cruzamento: pessoas do 

domínio formal (estranhos, professores, superiores hierárquicos, autoridades, pessoas 

instruídas e pessoas mais velhas X assuntos informais (assuntos desportivos e sociais): 

  (i) assuntos desportivos1:  

i) evidente ordem esperada nos domínios íntimo/informal (LCV – LCV/LP – 

LP), denotando ausência tendência de extensão do uso da LP, quer de entre aqueles que 

habitualmente ouvem a LCV das pessoas consideradas, quer daqueles que ouvem 

português e daqueles que ouvem as duas línguas, conforme os dados relevantes;  

ii) de notar ainda que: a) a única excepção ao apontado em i) vai para pessoas 

mais velhas, de entre aqueles que ouvem as duas línguas (LCV/LP) dessas pessoas e 

esse assunto nas duas línguas, em que a ordem é LCV/LP, 45.9% – LCV, 44.0% – LP, 

7.0%, denotando uma fraca tendência de extensão, ainda mais com os valores quase 

iguais de CV/LP e LCV; b) os resultados muito próximos entre LCV e LCV/LP, de 

entre os que ouvem as duas línguas de estranhos (46.4% / 40.5%) e de pessoas 

instruídas (46.5%/41.7%); 

(ii) assuntos sociais2: 

  i) de entre aqueles que habitualmente ouvem LCV das pessoas consideradas, a 

ordem é a esperada, apontando portanto para uma ausência de tendência de extensão da 

LP, sendo de ressaltar: a) os valores iguais de LCV e de LCV/LP em professores (LCV, 

32.0% – LCV/LP, 32.0% – LP, 22.0%; e b) os valores muito próximos de LCV/LP e LP 

em estranhos (LCV, 44% – LCV/LP, 26.7% – LP, 19.2%) e pessoas instruídas (LCV, 

49.6% – LCV/LP, 23.0% – LP, 18.4%); e de LCV e LCV/LP em pessoas mais velhas 

(LCV, 38.6% – LCV/LP, 33.1% – LP, 20.5%); 

 ii) entre aqueles que ouvem habitualmente a LP dessas pessoas e esses assuntos 

também em português, tem-se, por um lado: a) a ordem esperada, denotando ausência 

de expansão, em professores, autoridades e superiores hierárquicos; ademais os valores 

de LCV e LCV/LP são bastante próximos em professores (LCV, 33.8% – LCV/LP, 

29.5% – LP, 23.5%); e quase iguais em autoridades (LCV, 31.8% – LCV/LP, 31.5% – 

LP, 28.4%) e superiores hierárquicos (LCV, 33.7% – LCV/LP, 32.1% – LP, 26.7%), 

                                                
1 Cf. TCs 5.16.4.2; 5.16.6.3; 5.16.7.3; 5.16.8.3; e 5.16.10.8., Anexo 5 
2 Cf. TCs 5.16.4.3; 5.16.5.3; 5.16.6.4; 5.16.7.4; 5.16.8.4; 5.16.10.9., Anexo 5. 
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sendo que, neste último caso, também o valor de LP está próximo do de LCV/LP; e, por 

outro b) ocorre a ordem que denota forte extensão da LP em estranhos com os valores 

próximos entre si (LP, 34.8% – LCV, 28.3% – LCV/LP, 23.2%); e pessoas mais velhas 

(LP, 46.3%% – LCV, 24.1% – LCV/LP, 22.2%), com valores quase iguais de LCV e de 

LCV/LP; e c) a ordem que indica uma extensão média, em pessoas instruídas (LCV, 

35.2% – LP, 30.2 %– LCV/LP, 29.2%, sendo os valores de LCV e de LP muito 

próximos e os de LP e de LCV/LP quase iguais; e  

iii) de entre aqueles que habitualmente ouvem a LCV e a LP dessas pessoas e 

assuntos sociais nessas duas línguas, o resultado, para todas as pessoas consideradas, é a 

ordem que indica uma extensão fraca da LP, sendo de destacar apenas os valores 

próximos de LCV e de LP em estranhos (LCV/LP, 50.1% – LCV, 25.1% – LP, 18.6%). 
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Anexo 12.16. 

 

Sistematização dos dados relativos ao cruzamento de pessoas íntimas (familiares 

e amigos/colegas) com assuntos formais (matérias das disciplinas, assuntos escolares, 

religiosos, políticos e oficiais):  

  (i) matérias das disciplinas3: no único cruzamento realizado, com 

amigos/colegas, a ordem é a esperada no formal (LP – LCV/LP – LCV), com o primeiro 

lugar para a LP e o último para a LCV, apontando para ausência de extensão do uso de 

LCV, tanto de entre aqueles de quem se ouve esse assunto em LCV como daqueles de 

quem ele é ouvido em LCV/LP e em LP. Há que destacar ainda: i) os valores quase 

iguais LP e LCV/LP quando se considera os que ouvem esses assuntos em LCV/LP 

(LP, 44.1% – LCV/LP, 42.0% – LCV, 10.4%); e ii) os valores quase iguais de LCV e de 

LCV/LP de entre os que ouvem esses assuntos em LCV: (LP, 50.0% – LCV/LP, 23.7% 

– LCV, 20.9 %);  

(ii) assuntos escolares: também se mantém a ordem esperada, ausência de 

extensão, quer de entre aqueles de quem se ouve esse assunto em LCV como daqueles 

de quem ele é ouvido em LCV/LP e em LP. Observa-se ainda: i) os valores de LP e 

LCV/LP próximos quando se trata daqueles que ouvem LCV/LP de amigos/colegas e 

esses assuntos em LCV/LP (LP, 46.2%/49.7% – LCV/LP, 40.8%/42.4% – LCV, 

10.85/5.6%); e ii) o valor de 0.0% para LCV quando se trata dos que ouvem esses 

assuntos em LP de familiares (LP, 66.7% – LCV/LP, 16.7% – LCV, 0.0 %);  

(iii) assuntos religiosos: 

 i) familiares: a) a ordem esperada, denotando ausência de extensão, apenas 

ocorre de entre aqueles que ouvem LP e, ainda assim, com os valores iguais para 

LCV/LP e LCV (LP, 50% – LCV/LP, 16.7% – LCV, 16.7%); e b) a ordem denota uma 

fraca tendência de extensão, tanto no caso daqueles que ouvem LCV como no caso 

daqueles que ouvem LCV/LP: (LCV/LP, 40.1%/ 47.5% – LP, 35.0% /34.1% – LCV, 

15.5%/9.0%), ademais são muito próximos os valores de LCV/LP e LP de entre aqueles 

que habitualmente ouvem LCV dos familiares; e 

 ii) amigos/colegas: a) tanto de entre aqueles ouvem LCV como daqueles que 

ouvem LP, a ordem é a esperada no formal, apontando para ausência de extensão, com a 

LCV numa evidente terceira posição; ainda mais quando os valores de LP e LCV/LP 

                                                
3 Cf. TC 5.16.2.4., Anexo 5 
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são próximos de entre os que ouvem LCV: LP, 38.1%/41.9% – LCV/LP, 34.5%/32.3% 

– LCV, 17.7%/9.7%; mas b) de entre aqueles que ouvem as duas línguas a ordem indica 

extensão fraca, mormente quando o valor de LCV é irrelevante: LCV/LP, 58.8% – LP, 

27.4% – LCV, 7.9%; 

(iv) assuntos políticos: em que os resultados para LCV não foram considerados 

por serem irrelevantes, o número daqueles que ouve esse tipo de assunto ser tratado em 

LCV (cf. TF D116): i) ausência de tendência de extensão de LCV por parte daqueles 

que dizem ouvir esses assuntos em LP de familiares e de amigos/colegas: LP, 

41.7%/58.1% – LCV/LP, 25.0%/ 22.6% – LCV, 25.5%/9.7%; de registar ainda os 

valores iguais de LCV/LP e de LCV para familiares; e ii) fraca tendência de extensão de 

entre aqueles que dizem ouvir esses assuntos em LCV/LP de familiares e de 

amigos/colegas: LCV/LP, 49.8% /36.0% – LP, 36.3% /25.1% – LCV, 8.5%/15.1. %;  

(v) assuntos oficiais:  

i) a ordem esperada (LP – LCV/LP – LCV), ausência de extensão: a) entre 

aqueles que ouvem LCV das pessoas consideradas (LP, 40.7%/42.7% – LCV/LP, 

26.5%/23.8% – LCV, 14.3%/15.8%); b) entre aqueles que ouvem LCV/LP de familiares 

(LP, 39.0% – LCV/LP, 35.4% – LCV, 11.7%), com os valores de LP e LCV/LP 

bastante próximos; e iii) entre os que ouvem LP de amigos e colegas, com os valores de 

LCV/LP e de LP iguais (LP, 41.9% – LCV/LP, 16.1% – LCV, 16.1%);  

ii) a ordem que indica uma fraca tendência de extensão entre aqueles que ouvem 

amigos/colegas a falar em LCV/LP, ainda mais quando os valores de LCV/LP e de LP 

são praticamente iguais (LP, 38.4% – LCV/LP, 37.2% – LCV, 10.8%); e  

(iii) uma muito forte expansão de LCV de entre aqueles que ouvem familiares a 

falar esses assuntos em LP, mormente tendo em conta o valor de LCV/LP: LP, 58.3% – 

LCV, 16.7% – LCV/LP, 0.0%. 
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Anexo 12.17.  

 

Sistematização dos resultados referentes ao seguinte cruzamento: língua 

habitualmente ouvida de pessoas do domínio informal (conhecidos, pessoas da sua 

idade e mais novas e pessoas sem instrução) X assuntos formais (matérias das 

disciplinas, assuntos escolares, religiosos, políticos e oficiais):  

  (i) matérias das disciplinas: caso em que 'pessoas sem instrução' não foi tido em 

conta no cruzamento, ocorre: i) ordem que indica fraca tendência de extensão do uso da 

LCV, apenas no caso daqueles que ouvem LCV/LP de conhecidos, ainda que LCV/LP e 

LP tenham valores muito próximos (LCV/LP, 44.0% – LP, 41.2% – LCV, 11.5%); e ii) 

a ordem esperada no formal (LP – LCV/LP – LCV), nos restantes casos, sendo de 

assinalar: a) os valores muito próximos de LCV/LP e LCV em conhecidos/ ouvintes de 

LCV (LP, 49.6% – LCV/LP, 26.5% – LCV, 20.3%); b) os valores quase iguais de 

LCV/LP e LCV em pessoas da sua idade/ ouvintes de LCV (LP, 51.1% – LCV/LP, 

24.1% – LCV, 22.2%) e de LP e LCV/LP em pessoas sua idade/ ouvintes de LCV/LP/ 

(LP, 45.1% – LCV/LP, 44.2% – LCV, 8.6%); 

  (ii) assuntos escolares: em que também 'pessoas sem instrução' não foram 

consideradas, em todas as possibilidades a ordem é a esperada (LP −  LCV/LP − LCV), 

com valor destacado de LP. O único caso em que a LP não tem valor destacado ocorre 

no cruzamento 'conhecidos' X falantes de LP/LCV (LP, 48.0% – LCV/LP, 43.7% – 

LCV, 6.9%%), em que os valores de LP e de LCV/LP são muito próximos e em que o 

valor de LCV é irrelevante. LCV também tem valor irrelevante em: a) pessoas mais 

novas falantes de LP e de LCV/LP: LP, 76.1%/ 53.8% – LCV/LP, 13.0% /39.8% – 

LCV, 6.5%/ 5.0%); e, também em b) pessoas da sua idade falantes de LP e de LCV/LP: 

LP, 52.6%/ 51.4% – LCV/LP, 36.8% /41.4% – LCV, 5.3%/5.3%;  

(iii) assuntos religiosos:  

i) a ordem esperada no formal em 5/12 das possibilidades, situadas entre aqueles 

que ouvem LP de todas as pessoas consideradas e LCV de pessoas mais novas; de 

apontar nesse contexto: a) os valores quase iguais de LP e LCV/LP em: pessoas sem 

instrução falantes de LP (LP, 38.1% – LCV/LP, 35.7% – LCV, 16.7%); pessoas mais 

novas /ouvintes de LCV (LP, 38.0% – LCV/LP, 37.7% – LCV, 17.9%); pessoas sua 

idade/ouvintes de LCV (LP, 38.9% – LCV/LP, 36.2% – LCV, 17.9%). 
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ii) ordem LCV/LP − LP − LCV (fraca tendência de extensão do uso), nas 

restantes 7/12 possibilidades para esse tipo de assunto, ressaltando-se, nesse contexto: i) 

essa ordem acontecer em conhecidos/ouvintes de LCV (LCV/LP, 38.7% − LP, 37.6% − 

LCV, 16.4%), ainda que os valores de LCV/LP e de LP sejam quase iguais; esses 

valores também são bastante próximos em pessoas sem instrução/falantes de LCV 

(LCV/LP, 41.8 % − LP, 37.7% − LCV, 15.7%); e ii) o valor sempre destacado de 

LCV/LP e algumas vezes irrelevante de LCV de entre aqueles que ouvem LCV/LP 

dessas pessoas e esse tipo de assuntos em LCV/LP: conhecidos (LCV/LP, 57.6% − LP, 

26.3% − LCV, 10.5%); pessoas sem instrução (LCV/LP, 50.9% − LP, 31.6% − LCV, 

8.8%); pessoas mais novas (LCV/LP, 56.2% − LP, 30.5% − LCV, 8.7%); e pessoas sua 

idade (LCV/LP, 58.9% − LP, 30.1% − LCV, 7.7%);  

(iv) assuntos políticos: 

 i) com uma única excepção, a ordem esperada no formal, evidenciando ausência 

de extensão do uso da LCV; de ressaltar: a) o valor de LCV ser relevante apenas em 

pessoas sem instrução de que se ouve LP (14.3%); e b) os valores quase iguais de LP e 

LCV/LP para ouvintes de LCV/LP em: conhecidos (LP, 45.5% −  LCV/LP, 43.7% − 

LCV, 6.2%); pessoas sem instrução (LP, 44.7% −  LCV/LP, 43.0% − LCV, 6.1%); e 

pessoas mais novas (LP, 46.5% −  LCV/LP, 45.3% − LCV, 3.2%.); e c) a proximidade 

dos valores de LCV (irrelevante) e de LCV/LP falantes de LP em falantes de LP: LP, 

63.0% −  LCV/LP, 12.1% − LCV, 9.1%;  

ii) caso único de ordem apontando para uma extensão fraca em pessoas da sua 

idade de que se ouve LCV/LP, ainda mais sendo os valores LCV/LP e de LP muito 

próximos e os de LCV irrelevantes: LCV/LP, 48.1% − LP, 42.6% − LCV, 4.4%. 

(v) assuntos oficiais:  

i) ordem esperada em 8/12 das possibilidades, observando-se: a) em pessoas 

mais novas: valores iguais de LCV e de LCV/LP para falantes de LP (LP, 47.8% – 

LCV/LP, 19.6 % – LCV, 19.6 %); e uma proximidade nos valores de LP e de LCV/LP 

em falantes de LCV/LP com valor irrelevante de LCV (LP, 43.2% – LCV/LP, 36.6% – 

LCV, 7.1%); e b) em pessoas sua idade: valores de LP e de LCV iguais para falantes de 

LP (LP, 36.8% – LCV/LP, 36.8% – LCV, 5.3%) e quase iguais em falantes de LCV/LP 

(LP, 40.9% – LCV/LP, 39.1% – LCV, 7.7%), ambos os casos com valor irrelevante de 

LCV; 
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ii) nas restantes possibilidades: a) ordem LCV/LP – LP – LCV, indiciando uma 

fraca tendência de extensão do uso da LCV em 3/12: conhecidos/falantes de LCV/LP, 

sendo os valores de LCV/LP e LP quase iguais e o de LCV irrelevante (LCV/LP, 40.9% 

– LP, 39.3% – LCV, 6. 8%); e em pessoas da sua idade, quer para falantes de LP quer 

para falantes de LCV/LP, pese embora os valores de LCV serem irrelevantes: (LCV/LP, 

42.9%/43.0% – LP, 33.3%/37.7% – LCV, 7.1%/5.3%); e b) ordem que indica forte 

expansão, em 1/12: conhecidos falantes de LP, sendo os valores de LCV e de LCV/LP 

quase iguais (LP, 39.4% – LCV, 18.2% – LCV/LP, 15.2%).  
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Anexo 12. 18. 

 

Sistematização dos resultados referentes ao seguinte cruzamento: pessoas do 

domínio formal (estranhos, professores, superiores hierárquicos, autoridades, pessoas 

instruídas e pessoas mais velhas) com assuntos também do domínio formal (matérias 

das disciplinas, assuntos escolares, religiosos, políticos e oficiais): 

(i) matérias das disciplinas:  

i) professores: a) a ordem esperada, LP – LCV/LP – LP, entre os inquiridos que 

habitualmente ouvem LP dos professores e esse tipo de assunto em português, 

observando-se que LP tem um valor destacado e LCV/LP e LCV valores quase iguais 

(LP, 54.2% – LCV/LP, 20.7% – LCV, 19.5%); b) a ordem LCV/LP – LP – LCV, fraca 

tendência de extensão, de entre quanto aqueles que habitualmente ouvem LCV/LP dos 

professores, com LCV e LCV/LP com valores relativamente próximos (LCV/LP, 46.1% 

– LP, 35.5% – LCV, 14.2%); e c) a ordem que denota forte extensão por parte dos que 

ouvem LCV dos professores, mormente quando os valores de LCV e de LCV/LP são 

praticamente iguais (LP, 44.0% – LCV, 24.0 – LCV/LP, 22.0%); 

 ii) pessoas mais velhas: a) ordem esperada tanto em falantes de LCV como 

falantes de LCV/LP, sendo que neste último caso os valores de LP e de LCV/LP são 

muito próximos (LP, 45.0% – LCV/LP, 41.9% – LP, 11.6%); b) ordem que denota forte 

extensão entre os falantes de LP, atenuada pelo facto da LP ter um valor destacado e de 

LCV e LCV/LP terem valores quase iguais: LP, 63.0% – LCV, 14.8% – LCV/LP, 

13.0%; 

(ii) matérias escolares  

i) pessoas mais velhas: a ordem é sempre a esperada no formal tanto em falantes 

de LCV como de LP/LCV e de LP, destacando-se: a) o valor de LP no primeiro caso 

(LP, 55.3% – LCV/LP, 29.6% – LP, 12.8%); e b) valor igual e irrelevante de LCV e de 

LCV/LP no segundo, sendo que o valor correspondente também é irrelevante no caso de 

falantes de LP: LP, 77.8%/ 52.3% - LCV/LP, 9.3%/ 39.4% – LCV, 9.3%/7.0%; 

ii) professores: a) ordem esperada no formal por parte daqueles que os ouvem a 

falar LP (LP, 64.7% – LCV/LP, 18.6% – LP, 11.2%), ainda que LCV/LP e LCV tenham 

valores muito próximos; b) ordem indicando forte expansão de entre os falantes de 

LCV, mormente quando LCV/LP ocupa um evidente terceiro lugar (LP, 54.0% – LCV, 
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26.0% – LCV/LP, 16.0%; e c) ordem fraca de entre os falantes de LCV/LP, mormente 

quando o valor de LCV é irrelevante (LCV/LP, 54.4% – LP, 33.1% – LCV, 9.5%);  

(iii) assuntos religiosos, em que não foram considerados no cruzamento 

estranhos e professores:  

i) ordem esperada no formal, indiciando ausência de expansão de LCV, em 5/12 

das possibilidades, incluindo os falantes de LP, e os da LCV; 

ii)  tendência forte de extensão da LCV de entre os falantes de LP por pessoas 

instruídas (LP, 44.0% – LCV, 32.9% – LCV/LP, 27.7%), ainda mais quando os valores 

de LCV e de LCV/LP são muito próximos (1/12);  

iii) forte expansão da LCV (2/12) de entre os falantes de LCV: a) autoridades 

ainda que os valores de LP e LCV/LP sejam quase iguais e não destacados dos de LCV 

(LCV, 21.2% – LP, 12.0% – LCV/LP, 10.8%); e b) pessoas mais velhas em que a 

expansão é fraca, mormente quando os valores de LCV/LP e de estejam bastante 

próximos, mas distanciados do de LCV: LCV/LP, 40.1% – LP, 36.6% – LCV, 17.6%;  

iv) fraca tendência de extensão da LCV em função deste assunto nas restantes 

(4/12) possibilidades todas, entre as pessoas do formal de que se ouve LCV/LP, sendo 

de destacar: a) os valores irrelevantes de LCV em pessoas instruídas e pessoas mais 

velhas (LCV/LP, 57.2% /53.5% – LP, 28.6% /32.1% - LCV, 9.4% /8.9%); e b) o valor 

destacado de LCV/LP em superiores hierárquicos: LCV/LP, 60.0% – LP, 24.1% - LCV, 

11.5%);  

(iv) assuntos políticos, em que os falantes de LCV não serão considerados por 

irrelevantes (cf. TF D116):  

i) de entre aqueles que ouvem LP dessas pessoas, a ordem é a esperada no 

formal em todas as pessoas consideradas: a) estranhos (LP, 61.6% – LCV/LP, 20.2% – 

LCV, 10.6%); b) superiores hierárquicos (LP, 57.1% – LCV/LP, 28.4% – LCV, 9.2%); 

autoridades (LP, 60.2% – LCV/LP, 25.8% – LCV, 8.4%); c) pessoas instruídas (LP, 

62.5% – LCV/LP, 24.6% – LCV, 8.5%); e d) pessoas mais velhas (LP, 74.1% – 

LCV/LP, 14.8% – LCV, 5.6%), sendo que em todos o valor de LP se destaca e o da 

LCV tem valores irrelevantes ou quase;    

ii) já de entre aqueles que ouvem esse tipo de assunto nas duas línguas 

(LCV/LP) ocorre: a) a ordem esperada apenas ocorre em pessoas mais velhas, com os 

valores de LP e LCV/LP quase iguais e o da LCV irrelevante (LP, 45.0% – LCV/LP, 

42.5% – LCV, 5.5%); e b) para as restantes pessoas, a ordem que aponta para uma fraca 
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tendência, sendo: estranhos (LCV/LP, 46.4% – LP, 41.6% – LCV, 6.5%); superiores 

hierárquicos (LCV/LP, 54.9% – LP, 33.7% – LCV, 6.3%); autoridades (LCV/LP, 

43.1% – LP, 22.1% – LCV, 20.4%); e pessoas instruídas (LCV/LP, 52.1% – LP, 37.7% 

– LCV, 5.5%), ressaltando-se: o valor destacado de LCV/LP em superiores hierárquicos 

e pessoas instruídas; os valores muito próximos de LCV/LP e LP em estranhos e 

autoridades; e os valores irrelevantes de LCV em todas as pessoas consideradas com 

excepção de autoridades.  

(v) assuntos oficiais:  

i) de entre aqueles que ouvem LCV dessas pessoas e esses assuntos em LCV 

ocorre a ordem denotando forte tendência de extensão do uso da LCV em superiores 

hierárquicos e pessoas instruídas (LP, 36.6% /39.3% – LCV, 29.3%/26.2% LCV/LP, 

22.0%/ 23.8%), sendo o valor de LCV/LP próximo do de LCV em superiores 

hierárquicos e muito próximo em pessoas instruídas; e 

ii) de entre os que ouvem habitualmente LP dessas pessoas e esses assuntos em 

LP, a ordem é sempre a esperada, com valor destacado de LP em todas as pessoas 

consideradas: estranhos (LP, 43.9% – LCV/LP, 23.2% – LCV, 16.2%); professores (LP, 

43.4% – LCV/LP, 22.1% – LCV, 15.3%); superiores hierárquicos (LP, 50.1% – 

LCV/LP, 24.0% – LCV, 13.9%); autoridades (LP, 50.9% – LCV/LP, 22.7% – LCV, 

13.5%); pessoas instruídas (LP, 54.1% – LCV/LP, 20.6% – LCV, 14.7%); e pessoas 

mais velhas (LP, 55.6% – LCV/LP, 13.0% – LCV, 13.0%), sendo de destacar o valor 

igual para LCV/LP e LCV em pessoas mais velhas; e  

iii) de entre aqueles que ouvem LCV/LP dessas pessoas, tem-se: a) a ordem 

esperada, com os valores de LP e LCV/LP, muito próximos em estranhos (LCV/LP, 

41.1% – LP, 37.0% – LCV, 9.9%) e pessoas mais velhas (LCV/LP, 42.8% – LP, 37.9% 

– LCV, 9.9%), sendo de notar os valores irrelevantes de LCV; e b) a ordem denotando 

fraca tendência de extensão (LCV/LP – LP – LCV) nas restantes pessoas: professores 

(LCV/LP, 38.4%) – LP, 35.0%) – LCV, 11.5%); superiores hierárquicos (LCV/LP, 

42.8% – LP, 34.9% – LCV, 11.2%); autoridades (LCV/LP, 42.8% – LP, 34.9% – LCV, 

11.2%); e pessoas instruídas (LCV/LP, 41.4% – LP, 37.7% – LCV, 10.6%), 

ressaltando-se o valor próximo de LCV/LP e LP em professores e autoridades, muito 

próximos em pessoas instruídas e o valor destacado de LCV/LP em superiores 

hierárquicos.  
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Anexo 12. 19. 

 

Os valores relevantes do cruzamento dos dados da língua usada para falar e 

ouvida de homens X lugares/circunstâncias associados aos domínios informais são os 

seguintes, indicando-se, primeiro os referentes aos homens e depois os referentes às 

mulheres:  

(i) vizinhança LCV, 93.1%/ 93.3%/ −  LCV/LP, 3.6%/ 3.3%/ – LP, 2.2%/2.3;  

(ii) mercado: LCV, 92.7%/ 92.5%/ − LCV/LP, 3.6%/ 3.7% – LP, 1.2%/1.4%;  

(iii) lojas, recintos desportivos, locais de lazer e restaurantes, bares, cafés,...: 

tanto entre aqueles que habitualmente ouvem LCV como de entre aqueles que ouvem 

LCV/LP de homens e mulheres: sempre a ordem esperada (LCV – LCV/LP – LP), 

observando-se:  

a) valores sempre destacados para LCV (entre 40.7 % e 89.1%);   

b) evidente terceira posição de LP, com valor sempre irrelevante (entre 1.2% e 

7.1%);  

c) de entre os que ouvem LCV dessas pessoas, valor relevante de LCV/LP em 

homens e mulheres/recintos desportivos, respectivamente (10.9% e 10.4%) e em 

restaurantes, bares, cafés,..., sendo para homens (19.6%) e para mulheres (20.1%); e  

d) entre os que ouvem LCV/LP, os valores relativamente altos de LCV/LP em 

homens e mulheres/ lojas (19.0%, para ambos), locais de lazer (24.1%/23.5%), recintos 

desportivos (31.2%/31.4%), e restaurantes, bares, cafés,... (49.6% para ambos).  
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Anexo 12. 20. 

 

Os valores relevantes do cruzamento dos dados da língua usada para falar e 

ouvida de homens X assuntos associados aos domínios informais são:  

(i) Assuntos desportivos:  

i) ordem esperada no informal (LCV – LCV/LP – LP) para os homens e para as 

mulheres, tanto de entre os falantes de LCV como dos de LP, destacando-se o único 

valor relevante da LP entre aqueles que ouvem LCV dos homens (11.5%); e  

ii) fraca tendência de extensão de LP de entre homens e mulheres falantes de 

LCV/LP, sendo os valores: LCV/LP, 47.8%/ 47.6% – LCV, 40.5%/40.7 – LP, 

9.1%/8.9%;  

iii) de registar ainda: os valores serem praticamente idênticos, a proximidade dos 

de LCV/LP e de LP e a irrelevância da LP em homens e mulheres;  

(ii) assuntos sociais: verifica-se, tanto para os homens como para as mulheres:  

i) a ordem esperada no informal, de entre os falantes de LCV, com destaque para 

os valores de LCV, a proximidade de valores entre LP e LCV/LP: LCV, 41.5%/ 41.4% 

– LCV/LP, 28.8%/ 28.8% – LP, 21.4%/21.6%;  

ii) ordem que aponta para fraca tendência de extensão de entre os falantes de 

LCV/LP, sendo de ressaltar os valores sempre destacados de LCV/LP e quase iguais de 

LCV e de LP: LCV/LP, 54.2% / 54.3% – LCV, 20.8%/ 20.6% – LP, 19.2%/18.8%; e  

iii) a ordem esperada no formal de entre os falantes de LP, sendo de ressaltar: os 

valores destacados de LP e bastante próximos de LCV e de LCV/LP: LP, 43.5%/ 47.8% 

– LCV/LP, 30.4%/ 26.1% – LCV, 26.4%/ 21.7%.  
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Anexo 12. 21. 

 

Os valores relevantes do cruzamento dos dados da língua usada para falar e 

ouvida de homens X lugares/circunstâncias associados aos domínios formais são os 

seguintes:  

  (i) reuniões de associações e/ou grupos:  

i) a ordem esperada no informal (LCV – LCV/LP – LP), tanto entre os falantes 

de LCV como entre os falantes de LP; e  

ii) ordem fraca de extensão da LCV/LP – LP – LCV, entre os falantes de 

LCV/LP;  

(ii) repartições públicas, hospitais, bancos, etc.,:  

i) de entre aqueles de quem é ouvido LCV, a ordem também é a esperada no 

informal; mas  

ii) de entre aqueles que ouvem LCV/LP, a ordem aponta para uma fraca 

extensão do uso da LCV (LCV/LP – LP – LCV); e iii) de entre aqueles que falam LP, 

ocorre ausência de extensão da LCV; 

(iii) locais de culto:  

i) de entre os que falam LCV/LP, a extensão da LCV está ausente já que ocorre a 

ordem esperada no formal (LP – LCV/LP – LCV); mas  

ii) para os falantes de LCV/LP, a ordem aponta para uma fraca extensão da LCV 

(LCV/LP – LP – LCV); e  

(iv) cerimónias oficiais:  

i) tanto de entre aqueles de quem é ouvido a LCV como daqueles de quem se 

ouve LP e LCV/LP, a ordem é sempre a esperada no domínio formal (LP – LCV/LP – 

LCV), apontando para uma ausência de extensão da LCV;  

ii) de entre aqueles de quem se ouve LP, de ressaltar os valores destacados de 

LP, irrelevantes de LCV/LP e iguais a zero para a LCV: LP, 82.6% /78.3% – LCV/LP, 

4.3%/4.3% -  LCV, %/0.0%  
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Anexo 12. 22. 

 

Os valores relevantes do cruzamento dos dados da língua usada para falar e 

ouvida de homens X assuntos associados aos domínios formais são:  

Matérias das disciplinas, escolares, oficiais, religiosos e políticos: 

 i) tanto para ouvintes de LCV como de LP e de LCV/LP a ordem de uso das línguas é 

quase sempre a esperada no formal (LP – LCV/LP – LCV), para homens e mulheres; 

não foram considerados na análise, por irrelevância dos dados de partida, os dados 

referentes a falantes LCV/assuntos. De destacar ainda: os valores irrelevantes de LCV 

em bastantes casos ou valores iguais ou quase iguais em outros; 

ii)  os casos que fogem ao padrão acima são:  

a) a ordem que indica uma fraca extensão de uso da LCV para o formal, a qual 

ocorre em falantes de LCV/LP, mas quer para homens quer para mulheres em assuntos 

religiosos (LCV/LP, 54.9%/54.3% – LP, 32.3%/32.3% – LCV, 8.9%/9.3%); e assuntos 

políticos (LCV/LP, 39.0% /46.4% – LP, 27.6%/45.3V – LCV, 11.2%/46.4%); e  

b) a ordem que indica forte tendência de extensão, em mulheres falantes de 

LP/assuntos oficiais: LP, 52.2% – LCV, 17.4% – LCV/LP, 13.0%, com os valores de 

LCV e de LCV/LP bastante próximos 
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Anexo 12.23. 

 

Sistematização dos resultados dos cruzamentos dos dados das variáveis região e 

meio X pessoas, assuntos e lugares/circunstâncias associados aos domínios informais:  

(i) considerando todos os elementos dessa configuração, salvo três excepções, a 

ordem de uso das línguas para falar segue o padrão esperado no domínio formal (LCV – 

LCV/LP – LP);  

(ii) destacam-se ainda:  

  i) os valores sempre destacados de LCV (entre 55.8% e 87.9%), com uma 

diferença de mais de 10 pontos entre barlavento e sotavento, a favor de barlavento: 

conhecidos (79.2%/68.9%), pessoas mais novas (73.9%/56.5%), pessoas da sua idade 

(76.7%/59.8%), intervalos das aulas (85.9%/72.0%), recintos desportivos 

(83.2%/71.9%) e locais de lazer (86.8%/73.9%); 

 ii) os valores irrelevantes de LP (entre 0.4 e 9.1%; e 

  iii) os casos em que LCV/LP tem valores relevantes, mas cujas diferenças de 

valor, inferiores a 10 pontos, não distinguem comportamentos em função do meio e da 

região:  

a) conhecidos: sotavento (11.2%) / barlavento (8.1%); 

 b) pessoas mais novas: sotavento (16.3%) / barlavento (9.8%); c) pessoas da sua 

idade: barlavento (10.6%) / sotavento (19.2%);  

c) intervalos das aulas: sotavento (14.2%) /barlavento (8.0%);  

d) restaurantes, bares, cafés,... e similares barlavento (12.7%)/ sotavento 

(19.9%);  

e) pessoas mais novas: rural (12.9%) / e urbano (11.8%);  

f) pessoas sua idade: rural / (15.1%) /e urbano (10.6%); g) intervalos das aulas 

urbano (11.6%) /rural (5.9%); e h) restaurantes, bares, cafés,...: urbano (16.0%) / rural 

(15.7%);  

(ii) As 3 excepções que apresentam a ordem LCV – LP – LCV/LP, apontando 

para uma tendência média de extensão do uso de LP e uma diferenciação do 

comportamento em função do meio:  

i) a língua que os inquiridos do meio rural usam para falar na vizinhança: LCV, 

83.1% – LP, 7.5% – LCV/LP, 3.5%, indicando expansão média; no urbano a ordem é a 
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esperada no informal (LCV, 83.8% – LCV/LP, 4.9% – LP, 4.5%), ainda que os valores 

de LP e de LCV/LP sejam irrelevantes nos dois casos; 

 ii) a língua usada tanto no meio rural como no urbano para falar de assuntos 

sociais é LCV – LP – LCV/LP, apontando para uma extensão média da LP em função 

desse assunto, independentemente do meio; no caso desse assunto e considerando meio 

e região, os valores de LCV são destacados (entre 44.0% e 49,7%), e os de LP e de 

LCV/LP médios e quase iguais entre si (15.7% e 19.3%); e 

 iii) a língua usada em barlavento para falar de assuntos sociais para uma 

tendência média de extensão: LCV, 49.7% – LP, 19.1% – LCV/LP, 15.7%, ao passo 

que em sotavento a ordem é a esperada (LCV, 46.5% - LCV/LP, 16.9% - LP, 15.7%).  
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Anexo 12.24. 

 

Sistematização dos resultados das tabelas de cruzamento dos dados das pessoas, 

associadas aos domínios formais com os de região e meio:  

 (i) professores e superiores hierárquicos: quer no meio rural como no urbano e 

tanto em barlavento como sotavento a ordem é a esperada para o domínio formal (LP – 

LCV/LP – LCV), observando-se: 

i) valores destacados de LP (48.8% a 72.8%);  

ii) valores médios de LCV/LP (9.4% - rural/superiores hierárquicos, único caso 

de irrelevância a 21.2%); e  

iii) valores irrelevantes de LCV (1.6% a 8.6%); 

(ii) pessoas mais velhas: tanto os inquiridos do meio rural como do urbano e de 

barlavento como de sotavento apresentam a ordem LCV – LCV/LP – LP (ordem 

esperada no domínio informal e não no formal), apontando para uma evidente extensão 

do uso da LCV; de ressaltar: os valores destacados de LCV (60.8% a 70.6%); os valores 

relativamente baixos de LCV/LP (entre 9.8%, único irrelevante e 12.2%); e os valores 

irrelevantes de LP (3.9% a 5.5%);  

(iii) autoridades: tanto no meio rural como no urbano e ainda na região de 

barlavento, a ordem das línguas é LP – LCV – LCV/LP, apontando para uma forte 

extensão da LCV; de registar: os valores destacados de LP (42.9% a 47.6%); e os 

valores quase iguais de LCV e LCV/LP no meio urbano (19.1%/17.0%) e bastante 

próximos no meio rural (14.6%/10.2%) e na região de barlavento (20.2%/14.4%). 

Contudo, em sotavento, essa ordem é a esperada no domínio formal (LP, 40.3% – 

LCV/LP, 17.9% – LCV, 16.3%), com evidente primeira posição de LP e os valores de 

LCV/LP e LCV quase iguais; 

  (iv) pessoas instruídas: a ordem LP – LCV – LCV/LP (forte extensão da LCV) 

surge tanto no meio rural como no urbano, com os valores de LP, LCV e LCV/LP quase 

iguais ou próximos, quando os inquiridos interagem com essas pessoas seja qual for o 

meio. Contudo enquanto em barlavento a ordem aponta para uma muito forte de 

extensão da LCV (LCV, 26.9% – LP, 25.1% – LCV/LP, 19.4%), com os valores de 

LCV e LP praticamente iguais; em sotavento mantém-se a ordem esperada (LP, 33.2% 

– LCV/LP, 19.0% – LCV, 16.4%);   
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(v) estranhos: a ordem no meio rural e urbano e em barlavento e sotavento é a 

esperada no domínio informal (LCV - LCV/LP – LCV), com valores destacados de 

LCV (32.7% a 44.0%), valores médios de LCV/LP (15.9% a 18.5%) e valores de LP 

mais baixos, mas sempre relevantes (11.4% a 15.0%). 
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Anexo 12.25. 

 

Sistematização dos resultados dos cruzamentos dos lugares/circunstâncias 

associados aos domínios formais com meio e região:  

(i) repartições públicas, hospitais, bancos, etc.: i) os inquiridos do meio urbano e 

de barlavento usam as línguas para falar nelas segundo a ordem (LCV – LCV/LP – LP), 

ordem esperada no domínio informal, apontando para uma evidente extensão da LCV; 

ii) os do meio rural usam-nas segundo a ordem (LP – LCV – LCV/LP), evidenciando 

forte extensão; e iii) em sotavento, a ordem é LCV/LP – LCV – LP, extensão média; iv) 

de registar ainda os valores globais para as línguas: os de LCV variam entre 26.2% e 

41.9%), os de LCV/LP entre 28.9% e 34.76%.e os de LP entre 22.2% e 31.6%;  

(ii) reuniões de associações e/ou grupos: i) os inquiridos do meio urbano e de 

barlavento seguem a ordem LCV – LCV/LP – LP, ordem do informal, apontando para 

uma clara extensão da LCV; e os valores não se distanciam muito entre si já que os da 

LCV vão de 28.7% a 34.4%, os da LP de 22.8% a 27.2% e os de LCV de 26.0% a 

30.2%; ii) os de sotavento apresentam a ordem (LCV/LP, 30.2% – LP, 27.2% – LCV, 

26.9%), indiciando uma fraca tendência de extensão, apesar da proximidade dos 

valores; e iii) no meio rural, vigora a ordem do formal: LP, 28.7% – LCV/LP, 26.0% – 

LCV, 22.8%, como proximidade entre os valores;  

(iii) cerimónias oficiais: i) tanto no meio rural como no urbano e também na 

região de barlavento, a tendência de extensão é forte com a ordem LP – LCV – 

LCV/LP; de destacar que: a) os valores de LP oscilam entre 33.5% e 36.6%; os de 

LCV/LP entre 19.3% e 23.0%; b) os valores de LCV variam entre 19.7% e 23.6%; e c) 

os valores de LCV e LCV/LP são quase iguais ou muito próximos entre si; e ii) em 

sotavento a ordem por parte desses inquiridos é a esperada no formal (LP, 33.5% – 

LCV/LP, 23.0% – LCV, 21.3%), com os dois últimos valores quase iguais, 

evidenciando que não há extensão por parte desses inquiridos;  

(iv) locais de culto: i) a ordem é a esperada do domínio formal, no meio rural e 

em barlavento, sendo: no rural, LP, 31.9% – LCV/LP, 29.1% – LCV, 20.1% com LP e 

LCV com valores quase iguais e o de LCV próximo de LCV/LP; e em barlavento, LP, 

28.5% – LCV/LP, 28.2% – LCV, 27.9% com os valores de LP, LCV/LP e LCV; e ii) 

tendência média de extensão, no meio urbano e em sotavento, sendo: a) urbano: 

LCV/LP, 29.9% – LCV, 28.8% – LP, 25.0% em que os valores de LCV e de LP são 
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quase iguais e bastante próximos do de LP; e b) sotavento: LCV/LP, 31.8% – LCV, 

27.2% – LP, 22.9%, em que os valores de LCV/LP, LCV e LP são bastante próximos 

entre si;   

(v) salas de aula: ordem esperada (LP – LCV/LP – LCV), tanto no urbano como 

no rural e em barlavento como em sotavento, com os valores de LP destacados (56.7% a 

61.3%), os de LCV/LP entre 20.9% e 25.3% e os de LCV entre 9.2% e 14.2%.   
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Anexo 12.26. 

 

Sistematização dos resultados dos cruzamentos dos dados dos assuntos formais 

com os de meio e região: 

(i) assuntos políticos: extensão forte, independentemente do meio ainda que um 

pouco mais forte em barlavento já que, para falar desse assunto: i) os inquiridos do meio 

urbano e rural e de barlavento usam as línguas seguindo a ordem LCV – LP – LCV/LP, 

apontando para uma muito forte extensão de LCV; mais ainda: os valores da LP oscilam 

entre 29.0 % e 30.7%, os da LCV entre 29.1% e 33.7% e os de LCV/LP entre 13.4% e 

19.5%; e ii) os inquiridos de sotavento seguem a ordem (LCV, 30.1% – LP, 29.6% – 

LCV/LP, 19.5%), indiciando forte extensão do uso da LCV, mormente quando os 

valores de LCV e de LP são quase iguais; 

(ii) assuntos oficiais e matérias das disciplinas: forte tendência de extensão da 

LCV, independentemente do meio e da região, já que para falar desses assuntos: i) a 

ordem de uso das línguas é LP – LCV – LCV/LP; no caso dos assuntos oficiais os 

valores de LP variam entre 32.2% e 37.0%, os de LCV entre 22.0% e 26.4%, e os de 

LCV/LP entre 13.6. e 16.1%; e no caso de matérias das disciplinas, a variação é: para a 

LP 37.0%/48.4%, para LCV 22.0%/31.3% e para LCV/LP 16.1%/23.0%;  

(iii) assuntos religiosos: os dados apontam para uma distinção entre urbano e 

rural e entre barlavento e sotavento já que: i) entre os do urbano e de sotavento a ordem 

é LCV – LCV/LP – LP, a ordem esperada no formal, apontando para ausência de 

extensão do uso da LCV; ao passo que ii) no meio rural e em barlavento, a ordem é 

(LCV – LP – LCV/LP), apontando para uma muito forte tendência de extensão; os 

valores da LCV situam-se entre 37.0% e 39.3%, os da LP entre 19.4% e 24.1% e os de 

LCV/LP entre 20.1% e 23.5%;  

 (iv) assuntos escolares: i) distinção em função da região pois em barlavento a 

ordem aponta para uma forte tendência de extensão do uso da LCV (LP, 49.6% – LCV, 

23.1% – LCV/LP, 22.1%), com os valores de LCV e de LCV/LP quase iguais, ao passo 

que ii) em sotavento tanto no meio rural como no urbano, a ordem é a esperada no 

domínio formal (LP – LCV/LP – LCV), denotando ausência de extensão, com valores 

que oscilam entre 49.25%/58.7% para a LP, entre 17.3%/22.6% para LCV/LP e entre 

15.3%/20.3% para a LCV.  
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Anexo 12.27. 

 

Sistematização de parte dos dados das escolas/ilhas com os dados sobre os 

dialectos usados com pessoas de barlavento e com os dialectos usados com pessoas de 

sotavento e que sustentam alguns dos comentários:   

(i) o dialecto dos inquiridos ocupa sempre a primeira posição na:  

i) interacção inquiridos sotavento/ pessoas de barlavento (percentagens entre 

67.28%, Santiago e 89.04%, Fogo);  

ii) interacção dos inquiridos de barlavento/ pessoas de sotavento (percentagens 

entre 52.9%, Sal e 82.14%, S. Nicolau); 

 iii) interacção entre inquiridos das ilhas/escolas com pessoas da mesma região 

ou seja, barlavento/barlavento (percentagens entre 74.4%, Sal e 96.77%, S. Nicolau); e 

iv) interacção entre inquiridos sotavento/pessoas sotavento (percentagens entre 71.4%, 

Maio e 93.3%, Brava);  

(ii) o dialecto de S. Vicente ocupa sempre a segunda posição:  

i) na interacção inquiridos de barlavento/pessoas de barlavento (entre 3.06% na 

ilha de Sto. Antão e 16% na ilha da Boavista); e também  

ii) na interacção inquiridos de sotavento/pessoas de barlavento (4.11% no Fogo e 

16.59% em Santiago), com excepção de: a) ilha S. Vicente em que ocupa a primeira 

posição, sendo a segunda ocupada pelo falar de Sto. Antão (6.25%); e b) ilha Brava em 

que a segunda posição é partilhada entre o dialecto de S. Vicente e o de Santiago, ambos 

com 7.1%; e  

(iii) o dialecto de Santiago também ocupa a segunda posição  

i) na interacção inquiridos de barlavento/ pessoas de sotavento, atingindo 

percentagens bastante importantes nas ilhas do Sal (27.6%) e da Boavista (28%), ilhas 

onde actualmente residem vários santiagueses que para aí imigraram devido ao 

desenvolvimento do turismo, e cerca de 9% nas restantes ilhas de barlavento (Sto. 

Antão, S. Vicente e S. Nicolau); e 

 ii) na interacção inquiridos de sotavento/pessoas de sotavento, com um valor 

importante na ilha do Maio (28.6%) e uma percentagem de 5% na ilha do Fogo.  

(iv) contextos em que o dialecto de Sto. Antão ocupa a terceira posição:  

i) inquiridos do Sal/pessoas de barlavento (5.6%), depois dos dialectos do Sal e 

de S. Vicente;  
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ii) inquiridos de Santiago/pessoas de barlavento (8.06%), depois dos falares de 

Santiago e de S. Vicente; e iii) na interacção dos inquiridos de S. Vicente com pessoas 

de sotavento (5.14%), depois dos de S. Vicente e de Santiago; 

 (v) indícios de uma incipiente utilização de outros dialectos, para além da sua 

ilha e ou/região:  

i) Sto. Antão: por inquiridos de S. Vicente para interagir com pessoas de 

Sotavento (5.14%) e por inquiridos de Santiago (8.06%) e Sal (5.6%) para falar com 

pessoas de barlavento;  

ii) S. Vicente: por inquiridos de Sto. Antão com pessoas de sotavento (5.14%), e 

por inquiridos da Boavista com pessoas de sotavento (8.00%);  

iii) Santiago: por parte de inquiridos do Maio (7.1%) com pessoas de barlavento;  

iv) Sal: segunda posição na interacção dos inquiridos da Brava com pessoas de 

sotavento (6.7%) e a terceira na interacção dos inquiridos de S. Nicolau com pessoas de 

sotavento (5.36%);  

v) Maio: segunda posição na interacção dos inquiridos de Santiago com pessoas 

de sotavento (7.1%).  
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Anexo 12. 28. 

 

Os resultados para os textos focados nas respostas à pergunta aberta 48 do 

questionário, focalizada na leitura são:  

(i) textos literários: 'ler em LP, mas gostar de os ler em LCV' (413 respostas, ou 

seja, 17.52% das respostas à P. 48.2); e 'ler em LCV, mas gostar de os ler em LP' (379 

respostas, ou seja, 18.31% das respostas à P.48.1., sendo que as percentagens bastante 

próximas apontam para a extensão do uso da LCV e eventual aceitação dessa extensão 

para esse tipo de texto;  

(ii) textos didáctico científicos: 'ler em LP, mas gostar de os ler em LCV' (323 

respostas, ou seja, 13.70 % das respostas à P. 48.2); e 'ler em LCV, mas gostar de os ler 

em LP' (81 respostas, ou seja, 3.91 % das respostas à P. 48.1);  

(iii) textos académicos/escolares: 'ler em LP, mas gostar de os ler em LCV' (45 

respostas, ou seja, 1.9 % das respostas à P. 48.2); e 'ler em LCV, mas gostar de os ler 

em LP' (11 respostas, ou seja, 0.53 % das respostas à P. 48.1), sendo que esses escritos 

compõem a categoria textos informativo-referenciais, com a LP como língua dominante, 

portanto; e  

 (iv) textos informativos: é de longe maior o número de respostas em 'ler em LP, 

mas gostar de os ler em LCV' (688 respostas, ou seja, 29.19 % das respostas à P. 48.2) 

do que 'ler em LCV, mas gostar de os ler em LP' (131 respostas, ou seja, 6.33 % das 

respostas à P. 48.1.), confirmando a dominância da LP nos jornais e revistas, embora 

com aceitação de uma eventual extensão do uso da LCV. De notar ainda a subcategoria 

'textos na internet' em 'ler em LP, mas gostar de os ler em LCV', a qual embora com 

apenas uma resposta (1/004% das respostas) aponta não só para a predominância da 

leitura na LP, mas também da aceitação de uma eventual extensão do uso da LCV para 

esses tipos de texto. 
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Anexo 12. 29. 

 

Resultados sobre as estratégias que os inquiridos usam para escrever a LCV (P. 

60):  

 (i) primeira posição: transcrição do oral (categoria 2) 492 respostas, i.é., 37.47% 

do total das respostas); à sua maneira, categoria 12 (299 respostas, ie, 22.77% delas); e 

imitação da escrita do português, categoria 3, (186 respostas, ie, 14.17% delas);  

(ii) segunda posição: material escrito na LCV, categoria 5 (142respostas/10.81% 

delas); e instrução informal, categoria 9, 42 respostas/3.20% delas);  

(iii) terceira posição: 'não sabe', categoria 1, (33 respostas/2.51% delas); 

(iv) quarta posição, três categorias, todas com 30 respostas/2.28% delas: 

silabação e/ou soletração (categoria 8); categoria 4, transcrição do oral (categoria 2) + 

imitação da escrita do português (categoria 3); categoria 10, conhecimentos adquiridos 

em material escrito na LCV (categoria 5) + conhecimentos adquiridos por instrução 

informal (categoria 9);  

(v) quinta posição: categoria 6, transcrição do oral (categoria 2) + 

conhecimentos adquiridos em material escrito na LCV (categoria 5), com 25 respostas 

(1.90%); 

(vi) sexta posição: duas categorias com igual valor (2 respostas/0.15% delas): 

categoria 7, conhecimentos adquiridos em material escrito na LCV (categoria 5) + 

imitação da escrita do português (categoria 3); e categoria 11, transcrição do oral 

(categoria 1) + conhecimentos adquiridos por instrução informal (categoria 9).  
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Anexo 12. 30. 

 

Resultados sobre as dificuldades que os inquiridos experimentam ao escrever a 

LCV (P. 61):  

 (i) nenhuma dificuldade (categoria 0): 192 respondentes (9.14%das respostas); 

'todas' (categoria 0.1), (0.33% das respostas); 

(ii) categoria 3, convenções ortográficas básicas (forma correcta de escrever as 

palavras), 1.062 respostas, 50.55% do total das respostas dadas por 354 respondentes, 

i.e., 42.50% dos respondentes da pergunta; categoria 4, textualização, desenvolvimento 

e apresentação textual, 404 respostas, 19.23% delas dadas por 135 respondentes, i.e., 

16.17% dos respondentes da pergunta; e categoria 5, procedimentais (como fazer), 317 

respostas que representam 15.09 % delas, dadas por 106 respondentes, i.e., 12.69% dos 

respondentes da pergunta; 

(iii) categoria 1. Inexistência e/ou desconhecimento das regras de escrita por não 

se estudar LCV: 45 respostas, 2.14% delas, por 1.80% dos respondentes da pergunta; 

categoria 6. dificuldades imputadas à variação da LCV: 38 respostas, 1.81% delas para 

13 respondentes, ou seja, 1.52% dos respondentes da pergunta); e a categoria 7. 

dificuldades imputadas à situação de contacto: 34 respostas, 1.62% delas para 11 

respondentes, i.é, 1.36% dos respondentes da pergunta; 

(iv) categoria 2, carência de instrumentos como dicionários, gramáticas, 

manuais, … (2 respostas, 0.10 % delas para 2 respondentes, 0.08 % dos respondentes da 

pergunta). 
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Anexo 12. 31. 

 

Resultados sobre o modo como as dificuldades que os inquiridos experimentam 

ao escrever a LCV poderiam ser superadas (P. 62):  

  (i) categoria 3. ensino/aprendizagem formal da LCV, 57.43% das respostas 

(723); categoria 2. padronização, codificação, instrumentalização e oficialização da 

LCV, 256 respostas/20.33% delas; categoria 5. extensão do uso de LCV escrito, 126 

respostas/10.01% delas; 

(ii) categoria 4. ensino / aprendizagem informal, 53/4.21%; categoria 7. 

padronização…+ ensino informal, 26 respostas/2.07% delas; categoria 11. manutenção 

da situação linguística, 21 respostas/1.67% delas; 

(iii) categoria 8, ensino/aprendizagem formal LCV + extensão do uso LCV 

escrita (12 respostas/0.95% delas); a categoria 6. padronização… + 

ensino/aprendizagem formal (8 respostas/0.64% delas);  

(iv) 4 respostas/0.32% delas para: categoria 10, resolução difícil por causa da 

variação e categoria 12. alteração da situação linguística; e 3 respostas/0.24% delas para 

categoria 9, ensino informal + extensão de uso de LCV escrito e categoria 13. 

modificação da LCV e/ou a sua escrita 
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Anexo 12. 32. 

 

Sistematização dos resultados do cruzamento respeitante à LP ser a única língua 

oficial com as referentes a gostar (de) e (não) saber LCV e LP e usar (mais) LCV ou LP 

e as referentes a ser preciso falar LCV ou LP para ser cabo-verdiano e ainda poder ser 

cabo-verdiano e (não) usar a LP, com o objectivo de compreender melhor esta 

problemática (cf. TCs 6.29.1. a 5, Anexo 5):  

(i) recebem respostas favoráveis, com valores acima dos oitenta por cento, os 

cruzamentos referentes a bom cabo-verdiano gostar de LCV com: i) ser preciso falar 

LCV e gostar de LCV para ser cabo-verdiano; ii) ser cabo-verdiano e não saber 

LCV/bom cabo-verdiano gosta de LCV, com um valor excepcional de 84.6% de entre 

os que são favoráveis à LP ser a única língua oficial e acham que ser cabo-verdiano não 

tem a ver com saber LCV; iii) ser preciso falar LP para ser cabo-verdiano /bom cabo-

verdiano gostar de LCV; e iv) poder ser cabo-verdiano e usar LP /bom cabo-verdiano 

gosta de LCV; 

(ii) a seguir, com percentagens para o 'sim' entre acima dos sessenta por cento até 

aos oitenta e cinco por cento, sendo que excepcionalmente, há um caso que atinge os 

noventa por cento, estão todos os cruzamentos relacionados com falar LP/não saber 

LCV e ser bom cabo-verdiano com: i) ser preciso falar LP para ser cabo-verdiano/usar 

mais LCV do que LP; ii) ser preciso falar LP para ser cabo-verdiano/ bom cabo-

verdiano usa mais LCV que LP (valores entre 62.0% e 90.9%); iii) ser cabo-verdiano e 

não saber LCV/bom cabo-verdiano usa mais LCV que LP; iv) poder ser cabo-verdiano e 

usar LP/bom cabo-verdiano usa mais LCV que LP; e v) pode-se ser cabo-verdiano e não 

usar LP/bom cabo-verdiano usa mais LCV que LP, com dois valores excepcionais do 

'não' de entre os que são favoráveis à LP ser a única língua oficial: um de entre os que 

negam que se pode ser cabo-verdiano e não usar a LP (20.7%) e outro (22.2%) de entre 

os que pensam que ser cabo-verdiano e não usar a LP não têm nada a ver.  

(iii) numa terceira posição, mas com valores sempre acima dos quarenta por cento 

até sessenta ou mais, todos os cruzamentos relacionados com gostar de LP e um caso 

relacionado de gostar de LCV com: i) ser preciso falar LCV para ser cabo-

verdiano/gostar de LP; ii) ser cabo-verdiano e não saber LCV/bom cabo-verdiano gosta 
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de LP; iii) ser preciso falar LP para ser cabo-verdiano/bom cabo-verdiano gostar de LP, 

com um valor excepcional do 'não' (27.3%) de entre os que não são favoráveis à LP ser 

a única língua oficial e acham que é preciso falar LP para ser cabo-verdiano; iv) poder 

ser cabo-verdiano e usar LP/bom cabo-verdiano gosta de LP, com um valor excepcional 

de 77.8% de entre os que são favoráveis à LP ser a única língua oficial e negam que se 

pode ser cabo-verdiano e usar a LP e ainda com um valor excepcional do não (28.0%) 

de entre os que não são favoráveis à LP ser a única língua oficial e acham que não se 

pode ser cabo-verdiano e usar a LP; v) poder ser cabo-verdiano e não usar LP/bom 

cabo-verdiano gosta de LP; e vi) poder ser cabo-verdiano e não usar LP/bom cabo-

verdiano gosta de LCV;  

(iv) predominância das respostas negativas ocorre nos cruzamentos relacionados 

com usar mais LP do que LCV com: i) ser preciso falar LCV para ser cabo-

verdiano/bom cabo-verdiano usar mais LP do que LCV (valores entre 50.0% e 61.8%); 

ii) ser cabo-verdiano e não saber LCV/bom cabo-verdiano usa mais LP que LCV, 

valores entre 54.1% e 66.%, com duas excepções de entre os que são favoráveis à LP 

ser a única língua oficial: uma de 72.3% para os que negam que se pode ser cabo-

verdiano e não saber LCV, e outra de 38.5 % para os que acham que não há relação 

entre ser cabo-verdiano e não saber LCV; iii) ser preciso falar LP para ser cabo-

verdiano/bom cabo-verdiano usa mais LP que LCV, valores entre 56.0% e 66.7%), com 

excepção para os que pensam que a LP deve ser a única língua oficial e que é preciso 

falar LP para ser cabo-verdiano em que o sim predomina (41.2%) embora o 'não' tenha 

um valor bastante próximo (35.35%); iv) poder ser cabo-verdiano e usar LP/bom cabo-

verdiano usa mais LP que LCV (valores entre 44.7% e 57.8%); contudo ocorrem 

valores excepcionai: um de 66.7% de entre os que são favoráveis à LP ser a única língua 

oficial e negam que se pode usar mais LP que LCV; e dois valores excepcionais do 'sim' 

de entre os que são favoráveis à LP ser a única língua oficial, um de entre os que 

pensam que não se pode ser cabo-verdiano e usar a LP (22.2%) e outro (33.3%) de entre 

os que pensam que ser cabo-verdiano e usar a LP não têm nada a ver; e v) poder ser 

cabo-verdiano e não usar LP/bom cabo-verdiano usa mais LP que LCV (valores entre 

55.6% e 77.8% e dois valores excepcionais do 'sim', um de entre os que são favoráveis à 

LP ser a única língua oficial e pensam negam que se pode ser cabo-verdiano e não usar 

a LP (24.1%) e outro de (58.8%) de entre os que pensam que a LP não deve ser a única 

língua oficial e confirmam que se pode ser cabo-verdiano e não usar a LP. De destacar 
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ainda que, em alguns dos contextos em que predomina o sim ou o não, os valores 

contrários do não ou do situam-se entre os 11.5% e 18.4%, sendo que os casos 

excepcionais foram apontados.   
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Anexo 12.33.  

 

Resultados sobre as circunstâncias em que os inquiridos acham que um(a) cabo-

verdiano(a) pode não saber LCV (P.80) e pode saber apenas LP (P.81):  

 (i) circunstâncias em que um cabo-verdiano pode não saber LCV: Categoria 0. 

Nenhum: P. 80, 325 respostas/respondentes, i.e., 20.69% das respostas; P. 81, 352 

respostas, 25.12% das respostas);  

(ii) valores das subcategorias: 1.1. Nasceu em CV, mas não cresceu em CV/ foi 

levado ainda pequeno/lá não tem contacto com a LCV (314 respostas, 19.99% de 

respostas); 1.2. Nasceu/cresceu no estrangeiro/ noutro país, onde não se usa a LCV e 

nunca esteve em CV (nem ouviu falar da sua terra) / não tem ligações com CV e nunca 

ouviu LCV e/ou os pais nunca lha ensinaram/nunca permitiram que ele a falasse (89 

respostas, i.é. 6.35% das respostas);  

(iii) Configuração das respostas:  

i) primeiros 2 lugares: categoria 1 da P. 80, LCV (843 respostas, equivalendo a 

53.66% delas dadas por 281 respondentes, 37.96% dos respondentes da pergunta); 

categoria 1 da P.81, LP (617 respostas/44.04% delas e 206 respondentes, 29.31% dos 

respondentes da pergunta); categoria 2 da P. 80, 202 respostas, i.e., 12.86% delas 

fornecidas por 67 respondentes, 9.10% dos respondentes da pergunta; categoria 2 da P. 

81 (276 respostas/19.70% e 92 respondentes/13.11% dos respondentes da pergunta);  

ii) terceira e quarta posições: P. 80, LCV: categoria 3, Circunstâncias relacionadas 

com rejeição da identidade (117 respostas, 7.45% delas e 39 respondentes/5.27% dos 

respondentes da pergunta); e categoria 5. Circunstâncias relacionadas com 

opções/aptidões pessoais (50 respostas/3.18% e 17 respondentes/2.25% dos 

respondentes da pergunta);  

iii) terceira e quarta posições: P. 81, LP: categoria 5. Circunstâncias relacionadas 

com o estatuto da LCV e o da LP (60 respostas/4.28% e 20 respondentes/2.85% dos 

respondentes da pergunta); e categoria 3. Circunstâncias relacionadas com rejeição da 

identidade (52 respostas/3.71% e 17 respondentes/2.47% dos respondentes da 

pergunta); e na  

iv) quinta e última posição: circunstâncias relacionadas com aptidões pessoais, 

categoria 4, cujos valores são: P. 80, LCV (34 respostas/2.16% e 11 
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respondentes/1.53% dos respondentes da pergunta); e P. 81, LP (44 respostas/3.14% das 

respostas e 15 respondentes/2.09% dos respondentes da pergunta).  
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Anexo 12. 34 

 

Resultados dos cruzamento dos dados sobre a língua em que os inquiridos 

exprimem melhor as suas ideias X pessoas associadas aos domínios formais:  

(i) superiores hierárquicos: i) tanto de entre os que exprimem melhor as suas 

ideias em LCV como de entre aquelas que dizem exprimi-las igualmente nas duas 

línguas: LP (54.35/56.5%) – LCV/LP - (20.0%/22.3%) – LCV (valores irrelevantes);  

(ii) pessoas instruídas: i) de entre os que exprimem melhor as suas ideias na 

LCV, os valores de LCV/LP são próximos (35.2%/25.7%); ii) de entre os que o fazem 

igualmente nas duas línguas, esses valores são iguais (33.2%); e iii) tanto de entre os 

que exprimem melhor as suas ideias em LCV como de entre as que as exprimem 

igualmente nas duas línguas, os valores de LCV são: 17.0%/16.8%; 

(iii) autoridades: quer de entre os que exprimem as suas ideias igualmente nas 

duas línguas como de entre aqueles que as exprimem melhor em LCV, a ordem em que 

acham que as línguas devem ser usadas é: LP (45.6%/51.8%) – LCV/LP (25.4%, para 

ambos os casos) – LCV, com valor relevante apenas para aqueles que exprimem melhor 

as suas ideias na LCV (12.4%).   

(iv) professores: de entre aquelas que dizem exprimi-las igualmente nas duas 

línguas, LP (13.0%) – LCV/LP (12.7%) – LCV (11.1%); ii) de entre os que exprimem 

melhor as suas ideias em LCV, LCV (37.05%) – LP (30.7%) – LCV/LP (29.2%);   

(v) pessoas mais velhas: i) de entre os que exprimem melhor as duas ideias em LCV e 

de entre aquelas que dizem exprimi-las nas duas línguas igualmente: LCV 

(60.6%/50.5%) - LCV/LP (14.6%/25.9%) - LP com valores irrelevantes;  

(vi) estranhos: i) entre os que exprimem melhor as suas ideias em LCV: LCV (34.1%) – 

LCV/LP (28.5%) – LP (17.6%); ii) entre os que exprimem as suas ideias igualmente nas 

duas línguas: LCV/LP (34.5%) – LCV (32.35) – LP (17.3%).  
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Anexo 12.35. 

Os valores das categorias P.99 referidas são:  

(i) categoria 2. Factores de adequação língua/pessoa (depende da pessoa e 

também…): 46.98%; 3. Aspectos do contexto em que a pessoa se encontra (não 

depende da pessoa, mas…): 19.80%; 4. Domínio das línguas: 14.09%; 5. Das condições 

para a distribuição do uso das línguas com as pessoas: 6.38%; e 1. Tipos pessoas por 

domínios: 5 respostas (1.68%) para o informal; e 6 respostas (2.01%) para o formal; 

(ii) os valores no interior das categorias situam as subcategorias na seguinte 

ordem:  

i) categoria 2: 2.4. Língua que a pessoa domina melhor (59 respostas, 19.80% 

delas); 2.2. Depende da pessoa sem explicitação, (31/10.40%; 2.1. Qualquer 

delas é adequada para qualquer pessoa, (20/6.71%); 2.5. depende do estatuto da 

pessoa, sendo, LCV para pessoas do domínio íntimo e LP para pessoas do 

formal (15/5.03); 2.3.depende do gosto/vontade da pessoa, 10 respostas (3.36%) 

e, finalmente, com menos citações, 2.6. Depende da pessoa e do assunto; 2.7. 

Depende da pessoa, do assunto e das circunstâncias; e ainda 2.8. Não depende da 

idade e do sexo das pessoas; e ii) Categoria 4: i) 4.2. LCV deve ser falada com 

falantes de LCV, independentemente do estrato social (28/9.40%); ii) 4.4. 

Falantes de outras línguas, depende da língua que falam, podendo não ser LCV 

ou LP (8/2.68%); 4.3. Falantes de LP, LP (5/1,68%) e estranhos, depende da 

língua que falam (1/0.34%); 

(iii) categoria 5: i) 5.1. LP deve ser falada, 19 respostas (6.38%); 5.1.2. 'deve-se 

falar a LP com todas as pessoas para praticar/ajudar na aprendizagem dessa língua' com 

10 respostas (3.36%); ii) LCV: categoria 5.2., 14 respostas (4.70%), em que se 

destacam: subcategoria 5.2.2. 'deve-se falar a LCV com todas as pessoas para o 

desenvolvimento de Cabo Verde/porque é a nossa língua' com 8 respostas (2.68%); 

LCV/LP, 5.3., com 13 respostas (4.36%) e em que as duas subcategorias identificadas 

têm quase o mesmo número de respostas, sendo: 'deve-se falar LCV e LP com todas as 

pessoas' (indistintamente) para i) obter mais conhecimentos/melhorar a 

intercompreensão, subcategoria 5.3.1. (7/2.35%) e ii) porque ambas são importantes 

para Cabo Verde, subcategoria 5.3.2. (6/2.01%).  



As línguas de Cabo Verde: uma radiografia sociolinguística 
 

 52 

 

Anexo 12.36.  

 

Cruzamento dos dados da língua usada para falar de assuntos formais X dados 

da língua que deve ser usada para falar sobre assuntos formais:  

(i) De entre os inquiridos que usam a LCV para falar de assuntos oficiais: LCV, 

29.4% – LP, 28.8% – LCV/LP, 28.6%. 

(ii) De entre os inquiridos que usam a LP e de entre aqueles que dizem usar a 

LCV e a LCV/LP para falar de matérias das disciplinas e de assuntos escolares, os 

valores da LP variam entre 43.5% e 72.2.%, os da LCV/LP entre 14.7% e 38.8%; e os 

da LCV só são relevantes de entre os que usam a LCV para tratar de matérias das 

disciplinas (24.3%) e de assuntos escolares (16.7%);  

(iii) De entre aqueles que dizem usar a LP para falar de assuntos religiosos, 

políticos e oficiais, os valores de LP variam entre 52.5% e 60.7%, os de LCV/LP entre 

19.2% e 27.0% e os da LCV apenas são relevantes em assuntos oficiais (23.2%).  

(iv) De entre os falantes de LCV e de LCV/LP para falar de assuntos religiosos, 

políticos e oficiais e de entre os falantes de LCV/LP para falar de assuntos oficiais, os 

valores de LCV/LP estão entre 28.5% e 57.3%, os de LP entre 26.7% e 34.7% e a LCV 

só tem valor relevante de entre os que dizem usar a LCV para tratar de assuntos 

religiosos (25.7%) e políticos (21.5%).  
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Anexo 12. 37. 

  

Resultados dos comentários acerca da língua que deve ser usada para falar sobre 

a lista de assuntos constantes do questionário (P. aberta 101):  

(i) Categoria 2. Factores de adequação língua/assuntos (depende do assunto e 

também de...), 132 respostas (54.10%); categoria 3. Aspectos do contexto em que se 

fala de um dado assunto (não depende do assunto, mas), 53 respostas (21.72%); 

categoria 4. Domínio de línguas, 9 respostas (3.69%);  

(ii) 2.1. Qualquer delas é adequada para qualquer assunto (40 respostas, 

16.39%); 2.2. Cada assunto exige a sua língua (34/13.93% das respostas e 

respondentes);  

(iii) LCV: 1.1.1. Assuntos íntimos (4 respostas/1.64%); 1.2.1. Assuntos 

informais (1/0.41%); LP 1.3. Assuntos mais formais, (11/4.51%);  

(iv) 2.5: depende do assunto e da língua que a pessoa fala, 17 respostas/6.97%; 

2.6: Depende da língua em que a pessoa melhor fala sobre o assunto em pauta, 

15/6.15%); 2.3: Depende do grau de formalidade do assunto, 12 respostas/4.92%; 2.4: 

Depende do assunto e da pessoa, 9 respostas/3.69%; 2.7. 4 respostas/1.64%); 2.8: 

Depende do assunto + pessoa + circunstância, 1 resposta apenas 0.41%;   

(v) subcategoria 3.3. Não depende do assunto, mas do lugar/circunstância em 

que se fala sobre um determinado assunto: 20 respostas/8.20%; subcategoria 3.1. Não 

depende do assunto, mas da pessoa com quem se fala: 13 respostas/5.33%; subcategoria 

3.2. Não depende do assunto, mas da língua que a pessoa prefere/fala: 12 

respostas/4.92%; subcategoria 3.4. Depende da pessoa + lugar/circunstância em que se 

fala sobre um determinado assunto: 7 respostas/2.87%; subcategoria 3.5. Depende do 

modo (oral ou escrito): 1/0.41%;  

(vi) subcategorias: 4.1. Falantes de LCV: LCV, independentemente do assunto: 

9 respostas/3.69%; subcategorias 5.1.1. Para quaisquer/todos/maioria (d)os assuntos por 

ser a língua oficial/mais importante e 5.2.3 Para todos os assuntos por ser a nossa 

língua/ ser adequada: 8 respostas/3.28%; subcategoria 5.2.2. Para mais assuntos, para 

expandir LCV/se poder comunicar mais/ ser mais prático:15 respostas/6.15%; restantes 

subcategorias da categoria 5. Das condições para a distribuição do uso das línguas por 

assuntos: 1 resposta (0.41%).  
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Anexo 12.38.  

 

Resultados relevantes do cruzamento dos dados sobre o uso X as atitudes sociais 

face ao uso em função dos lugares/circunstâncias:  

(i) repartições púbicas e equiparados e nos locais de culto religioso, em que a 

ordem de uso aponta para evidente tendência extensão (LCV – LCV/LP - LP): i) de 

entre os que usam a LCV nesses lugares: LCV (40.5%/33.2%) - LCV/LP 

(30.0%/31.4%) - LP (19.2%/20.8%), ordem bem demarcada, e que aponta para um 

evidente tendência de extensão da LCV; ii) de entre os que usam as duas línguas: 

LCV/LP (51.5%/46.6%) – LP (24.1%/23.3%) – LCV (14.8%/17.1%), fraca tendência 

de extensão; os valores atribuídos a LCV e a LP são próximos; iii) de entre os que usam 

LP: LP (54.2%/59.3%) – LCV/LP (23.2%/22.5%) – LCV (12.2%/10.6%), numa ordem 

bem demarcada que aponta para ausência de tendência de extensão da LCV;   

(ii) reuniões de associações e/ou grupo, em que a ordem de uso aponta para 

média tendência de extensão (LCV/LP - LCV – LP): i) de entre os que usam as duas 

línguas: LCV/LP (54.2%) – LCV (20.7%) – LP (13.7%), também média tendência de 

extensão; ii) de entre os que usam a LCV: LCV (40.8%) – LCV/LP (27.9%) – LP 

(18.9%), ordem esperada nos domínios íntimos/informais; iii) de entre os que usam a 

LP: LP (51.2%) – LCV/LP (25.3%) – LCV (10.2%), ordem esperada no formal, e bem 

demarcada, advogando, portanto, a não extensão da LCV para esses lugares;  

(iii) cerimónias oficiais: a ordem no uso é LP – LCV – LCV/LP, forte tendência 

de extensão de LCV:  

i) os que dizem usar a LP nesses lugares: LP (60.4%) – LCV/LP (18.4%) – LCV 

(11.1%), ordem esperada no uso para o domínio formal;  

ii) os que usam a LCV: LP (32.2%) – LCV (28.5%) – LCV/LP (23.7%), mesma 

ordem que foi encontrada para o uso, com os valores de  LP e de  LCV, por um lado, e 

os da LCV e LCV/LP, por outro, bastante próximos;  

iii) os que usam as duas línguas: LCV/LP, 40.9% – LP, 36.5% – LCV, 10.9%, 

fraca tendência de extensão, em que os valores de LCV/LP e LP estão muito próximos e 

a LCV ocupa um evidente terceiro lugar 
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Anexo 12.39. 

 

Resultados dos comentários sobre a língua que deve ser usada para falar em 

determinados lugares/ circunstâncias (P. aberta 103):  

Sustentam esses comentários os seguintes dados relativos à P. 103:  

(i) categoria1:  

i) 1.1.1. domínio íntimo (4 respostas /1.87% delas);  

ii) 1.2.1. domínio informal (1 resposta/0.47%);  

iii) 1.3.1.1. LP com o professor na sala de aula (4 respostas/1.87%);  

iv) 1.3.1.2. LCV com colegas na sala de aula (6/2.80%);  

v); 1.3.2.1. 'LCV ou LP nas repartições públicas, dependendo da intimidade com 

as pessoas', 1 nomeação; e 1.3.2.1., LP, (6/2.80%); vi): 1.3.3. locais de culto religioso 

(1/0.47%);  

(ii) categoria 2, Factores de adequação língua/circunstâncias (depende do 

lugar/circunstância e também…), com 91 respostas/ 42.52%) do total delas:  

i) 2.2. 'depende dos lugares/circunstâncias' (cada uma exige a sua língua), 50 

respostas (23.36%);  

ii) 2.1.Qualquer delas é adequado para qualquer lugar/circunstância (13/6.07%); 

2.3. Depende da formalidade da situação, sendo LP para o formal e LCV para os menos 

formais e 2.7. Depende da circunstância, do assunto e da pessoa, ambas com 12 citações 

(5.61%);  

(iii) categoria 4, Das condições para a distribuição do uso das línguas por 

lugares/circunstâncias:  

i) 4.2. LCV deve ser falada (27 respostas/12.62%); e a 4.1. LP deve ser falada 

(21 respostas/9.81%); 4.2.1. A LCV deve ser falada em todas as/mais circunstâncias 

porque é a nossa língua, por ser mais simples, por nos entendemos melhor, 20 

respostas/9.35%; 4.3.1. A LCV e a LP devem ser faladas em todas os 

lugares/circunstâncias para melhorar a expressão e/ou a compreensão nas duas línguas 

(14/6.54%); 4.1.3. A LP deve ser falada em todos os lugares/circunstâncias por ser mais 

importante/por ser falada e escrita/por ser a nossa língua oficial (11 respostas/5.14%); 
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ii) 4.1.1. A LP deve ser falada em certas situações/circunstâncias em que é mais 

adequada (8 respostas/3.74%); ii) 4.2.3. A LCV poderá ser falada em todas as/mais 

circunstâncias quando for oficializada (3 respostas/1.40%);  

iii) 4.1.2. A LP deve ser falada só na sala de aula e com o professor porque lá é o 

lugar de ensino; 4.2.2. A LCV deve ser falada em todos os lugares e sobre qualquer 

assunto; e 4.2.4. A LCV deve ser (mais) falada nas situações formais para que se 

desenvolva, 2 respostas/0.93%; 

(iv) categoria 5. Da distribuição do uso das línguas na escrita e na comunicação 

social: 5.1. Devia-se escrever (mais) livros, jornais e revistas na LCV para que ela se 

desenvolva/se aperfeiçoe (8 respostas/3.74%); 5.2. Devia-se escrever (mais) livros, 

jornais e revistas na LP porque as pessoas não sabem/têm dificuldade em ler 

LCV/melhora o entendimento (7 respostas/3.27%); 5.3. Os jornais deviam ser escritos 

nas duas línguas havendo apenas uma resposta para a categoria (1 resposta/0.47%); 

5.4.1. LP na televisão, por ser entendida por todos e por estrangeiros, 3 respostas 

(1.40%); 5.4.2. LCV na comunicação social só quando for oficializada uma resposta 

(0.47%) 
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Anexo 12.40.  

 

Resultados sobre o verdadeiro crioulo (P. aberta 87):  

(i) 8. Santiago: 375 respostas (26.69% do total das respostas), sendo que:  

i) 320 delas (85.33%) são dos inquiridos de sotavento e 55 delas (14.67%) dos 

inquiridos de barlavento;  

ii) das 320 respostas de sotavento, 300 (93.75% das respostas de sotavento) são 

de inquiridos da ilha de Santiago e 20 (6.25%) das restantes ilhas de sotavento; e ainda  

iii) 21. Praia, 20. Interior de Santiago, 22. Engenho, 23. Chã de Tanque e 24.Sta. 

Cruz, num total de 13 citações;  

(ii) 2. Sto. Antão:  

i) 279 respostas (19.86% delas), 99.64% oriundas da região de barlavento (278 

respostas) e apenas 1 resposta de sotavento (0.36% das respostas);  

ii) das respostas de barlavento, 98.92% são da ilha de Sto. Antão (275 repostas) 

e apenas 3 (1.08%) das restantes ilhas de barlavento; e  

iii) 19. Interior de Sto. Antão (3 respostas, 0.21% delas). 

(iii) categoria 11. “variante de Cabo Verde”: 224 respostas (15.94% delas) das 

quais 50.89% tem a sua origem em barlavento e 49.11% em sotavento 

(iv) 3. S. Vicente:  

i) 172 respostas (12.24% das respostas) das quais 158 são oriundas de barlavento 

(91.86%) e 14 de sotavento (8.14%);  

ii) das respostas de barlavento, 128 respostas (81.01%) foram fornecidas por 

inquiridos de S. Vicente e 18.99% delas (30 pelas restantes ilhas de barlavento. 

(v) 12. Barlavento: i) 76.47% das 85 respostas são de inquiridos de barlavento; e 

ii) 23.53% de inquiridos de sotavento;   

(vi) 12. Sotavento:  

i) 70.77% das 65 respostas são de inquiridos de sotavento; e  

ii) 29.23% das respostas de inquiridos de barlavento;  

(vii) 15. Todos/todas as ilhas/todas os dialectos (34 respostas/ 2.42%), sendo 

82.35% de barlavento e 17.65% de sotavento; 18. Interior/interior das ilhas/meio rural: 

19 respostas (1.35%), sendo 94.73% de sotavento (18 respostas) e 5.26% de barlavento 

(1 resposta);  
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(viii) Valores das respostas para outras categorias: 14. Barlavento + sotavento 

(3), 16. Qualquer (d)os dialectos (4), 17. De uma ilha que todos possam entender e 27. 

Guiné-Bissau (2), 25. O meu dialecto e 26. Antigo (1). 
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 Anexo 12.41. 

 

Os valores relevantes dos cruzamentos entre os dados dos que acham que sim, se 

deveria aprender a ler e a escrever a LCV nas escolas com os referentes às diferentes 

atitudes para com as duas línguas são:  

(i) estruturais (cf. TCs 6.9.5, 6, 10 e 11. e TCs 6.10. 5, 6, 10 e 11): ter gramática 

(: LCV (21.1%) / LP (88.6%); não ter gramática: LCV (39.8%) / LP (21.2%); ser fácil: 

LCV (70.7%) / LP (59.4%); ser difícil: LCV (14.6%)/ LP (24.8%);  

(ii) estéticos (cf. TCs 6.9.12 a 14. e TCs 6.10.12 a 14): ser bonito: LCV (74.0%) 

/LP (72.5%); ser feio: LCV (62.8%) /LP (60.2%) ser ridículo, valores do não: LCV 

(65.0%) / LP (60.4%);  

(iii) sociais  

i) estatuto de língua (cf. TCs 6.9.1 a 4 e TCs 6.10.1 a 4): estatuto de dialecto: 

LCV (30.7%) / LP (20.1%); ser língua: LCV (76.2%) / LP (91.1%); 'não ser língua', 

valores do não: LCV 42.9%/ LP 36.1%); 'ainda não ser língua', valores do não: LCV 

(42.2%) / LP (45.6%); 

ii) actualidade e modernidade (cf. TCs 6.9.15. e TCs 6.10.15.): LCV (53.6%) 

/LP (49.7%);  

iii) adequação a pessoas (cf. TCs 6.9.16 a 19 e TCs 6.10.16 a 19): i) ser 

adequado para todas as pessoas: valores do sim, LCV (60.1%) / LP (50.0%); valores do 

não, LP (23.2%) / LCV (12.9%); ii) ser adequado para ignorantes, valores do não: LCV 

(57.5%) /LP (55.0%); iii) ser mais adequado para autoridades, LP (56.6%) / LCV 

(11.7%); iv) ser mais adequado para pessoas educadas/instruídas: LP (53.9%) /LCV 

(13.0%);   

iv) adequação a lugares/circunstâncias (cf. TCs 6.9.20 a 22 e TCs 6.10.20 a 22): 

ser adequado para todos os lugares e circunstâncias: LCV (21.3%) / LP (46.2%); ser 

mais adequado para casa: LCV (65.7%) / LP (27.7%); ser mais adequado para 

cerimónias e actos oficiais LCV (13.7%) /LP (59.1%); 

(iv) funcionais (cf. TCs 6.9.7 a 9, 23 e 24 e TCs 6.10.7 a 9, 23 e 24):  

i) capacidade e potencialidade comunicativa: ter qualidade, LCV (54.3%) /LP 

(81.1%); não ter qualidade, valores do não: LCV (37.3%) / LP (45.4%); ter baixa 

qualidade: LCV (22.0%) / LP (5.1%);  
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ii)  adequação à comunicação internacional: valores do sim, LCV (12.1%) / LP 

(63.7%); valores do não: LCV 38.6%/ LP 25.7%;   

iii) utilidade para o desenvolvimento de Cabo Verde (cf. TCs 6.9.25 e 26 e TCs 

6.10. 25 e 26): valores do sim: LCV (56.7%) /LP (57.2%); valores do não, LCV 

(20.8%) /LP (25.3%).  
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Anexo 12.42. 

 

Sistematização dos resultados relevantes do cruzamento entre os dados relativos 

à atitude face a usar a LCV na alfabetização de adultos com os referentes às diferentes 

atitudes para com as duas línguas:  

(i) argumentos afectivos e estéticos (cf. TC 6.16.1 e 2): i) de entre os que acham 

que a LCV deve ser usada na alfabetização de adultos, o 'sim' (cf. TC. 6.16.1 e 2) tem 

valor destacado no argumento afectivo (67.8%) e estético (64.8%); ii) de entre os que 

acham que a LCV não deve ser usada na alfabetização de adultos, verifica-se o mesmo, 

embora os valores sejam bem mais baixos: afectivo (33.7%), não com muito 

distanciamento de 'não' (21.3%); e estético (30.7%); 

(ii) argumentos identitários (cf. TC. 6.16.6 e 7, 11 e 12): i) os inquiridos que 

acham que a LCV deve ser usada na alfabetização de adultos avaliam positivamente e 

com valor destacado (de 42.0% a 69.9%) todos os argumentos identitários embora o 

'não' tenha valor importante em 'sentir-se mais cabo-verdiano' (15.1%) e 'ser um cidadão 

completo' (21.1%); e ii) de entre os acham que não, também são avaliados 

positivamente, mas com valor menos alto: 'ser minha língua' (40.7%) e 'ser uma das 

minhas línguas' (38.3%), embora o 'não' tenha valores importantes, 12.7% e 16.0% 

respectivamente; e as opiniões dividem-se em 'sentir-se mais cabo-verdiano' já que o 

valor do 'sim' (25.0%) é quase igual ao do 'não' (22.0%); e em 'ser um cidadão completo' 

o 'não' (30.3%) prevalece sobre o 'sim' (17.0%). 

(iii) argumentos sociais (cf. TC. 6.16.5, 9 e 13): i) entre os que responderam 

'sim' prevalecem os argumentos 'ser uma língua' e 'ser uma língua importante' com 

valores para o 'sim' de 68.3% e 60.1%, respectivamente e valores irrelevantes para o 

'não'; e continua a ser desvalorizado 'parecer mais educado/instruído' em que valor do 

'não' (29.3%) é quase igual ao do sim (26.1%); ii) de entre os que consideram que a 

LCV não deve ser usada na alfabetização de adultos, esses valores são mais baixos pois 

'ser uma língua' prevalece sobre os restantes já que o 'sim' recebe valor destacado 

(36.3%) face ao 'não' (14.7%) e em 'língua importante' as opiniões dividem-se pois o 

valor do 'sim' (23.3%) é quase igual ao do 'não' (22.3%) e em 'parecer mais 

educado/instruído' prevalece o não (31.3%) sobre o sim (16.7%);   
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(iii) argumentos estruturais (cf. TC. 6.16.3, 4 e 8): i) de entre os que concordam 

que a LCV seja usada na alfabetização de adultos, são bastante valorizados já que: o 

'sim' recebe valores destacados situados entre 55.3% e 73.8%, embora o 'não' tenha 

valores importantes em 'ser fácil' (14.3%) e 'ser simples' (13.5%); e ii) de entre os que 

discordam que a LCV seja usada na alfabetização de adultos: o 'não' prevalece no 

argumento 'ser necessário para LCV avançar' (26.0%), embora seja igual ao valor do 

'não' (23.7%); nos restantes, embora prevaleça o 'sim' (ser fácil, 31.3%; ser simples, 

30.0%) eles são mais baixos e os valores do 'não' estão próximos (25.3% e 24.3%, 

respectivamente);   

(iv) argumentos utilitários (cf. TC. 6.16.10 e 14 a 19):  

i) de entre os que dizem sim ao uso da LCV na alfabetização de adultos, o 'sim' 

prevalece em três deles, e como vem acontecendo de um modo geral, em: 'ser 

compreendido mais facilmente por todos os cabo-verdianos', 'ser necessário para 

adquirir conhecimentos' e 'ser necessário para avançar socialmente' com valor destacado 

nos dois primeiros (75.3%, 40.4% e 29.4%) ainda que bastante próximo do 'não' no 

terceiro 25.1%; e o 'não' prevalece nos outros três: 'ser necessário para conseguir 

emprego' (34.7%), 'viajar para outros países' (39.9%) e 'ser necessário para fazer curso 

superior' (39.2%) com valores bastante distanciados do 'sim' que tem valores 

importantes em todos (16.3% e 10.8% para as duas últimas asserções);  

ii) de entre os que dizem que a LCV não deve ser usada na alfabetização de 

adultos, o 'não' prevalece em cinco dos seis argumentos utilitários ('ser necessário para 

conseguir emprego', 'viajar para outros países', 'ser necessário para fazer curso superior', 

'ser necessário para avançar socialmente' e 'ser necessário para adquirir conhecimentos'), 

com valores situados entre os 31.3% e os 42.0%; contudo o 'sim' tem valores relevantes 

(10.7% a 19.7%), sendo que ele prevalece em 'ser compreendido mais facilmente por 

todos os cabo-verdianos' (75.3%). 
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Anexo 12.43. 

 

Sistematização dos resultados relevantes dos cruzamentos entre os dados 

relativos à atitude face ao uso da LCV na alfabetização de adultos com os referentes às 

diferentes atitudes para com as duas línguas: quer de entre os que dizem sim como de 

entre os que dizem não à LCV dever ser usada na alfabetização de adultos, observa-se:  

(i) estruturais (cf. TCs 6.14. 5, 6, 10 e 11 TCs 6.15. 5, 6, 10 e 11): ter gramática 

LP, (sim, 88.7%/não, 88.0%) / LCV (sim, 22.7%/não, 14.7%); 'ser difícil', LP (sim, 

25.4%/não,22.3%) / LCV (sim, 15.2%/não, 19.3%); LCV 'não ter gramática' (sim, 

38.5%/não,57.0%) /LP (sim, 20.4%/não, 21.7%); e 'ser fácil', LCV (sim, 69.3%/não, 

69.0%) / LP (sim, 60.6%/não, 59.3%);   

(ii) estéticas (cf. TCs 6.14.12, 13 e 14 TCs 6.15.12, 13 e 14): ser ridículo, valores 

de 60.4% e 64.8% para a LCV e de 61.6% e 58.0% para a LP; ser bonito, valores de 

74.1% a 66.0% para a LCV e de 73.0% e 72.0% para a LP; ser feio, valores de 9.0% e 

11.7% para a LP e de 8.3% e 10.3% para a LCV;  

(iii) sociais (cf. TCs 6.14.1, 2, 3 e 4 TCs 6.15.1, 2, 3 e 4):  

i) estatuto de língua: ser língua, LCV (77.6%/ 70.0%) /LP (91.85%/90.3%); 

valores do não para 'não ser língua', LCV (43.0%/43.7%) / LP (42.4%/41.4%); valores 

do não para 'ainda não ser língua', LCV (37.9%/34.7%) / LP (46.0%/46.3%); ser 

dialectos, LCV (29.5%/34.3%) / LP (20.4%/19.1%);  

ii) actualidade e modernidade das línguas (cf. TCs 6.14.15. TCs 6.15.15.): valores 

do não para ser do passado: LCV (53.2%/49.3%) / LP ( 48.8%/49.7%).  

iii) adequação a pessoas (cf. TCs 6.14.16,17,18 e 19 e TCs 6.15. 16,17,18 e 19): 

'ser adequado para todas as pessoas' LCV (61.4%/53.3%) / LP (50.0%/51.7%); ser mais 

adequado para ignorantes: LCV (58.2%/50.0%) / LP (58.2%/50.0%); ser adequado a 

pessoas instruídas: LP (52.6%/60.3%) e autoridades (56.6%/61.3%) / LCV, pessoas 

educadas/instruídas (43.1%/21.%) e autoridades (48.9%/53.7%), 

iv) adequação a  lugares/circunstâncias (cf. TCs 6.14.20, 21 e 22 e TCs 6.15.20, 

21 e 22): ser adequado para todos os lugares/circunstâncias: LP (46.4%/46.3%) / LCV 

(23.0%/21.3%); ser adequado para a casa, LCV (66.5%/67.7%) / LP (28.9%/30.0%); ser 

adequado para as cerimónias e eventos oficiais: LP, (58.4%/62.7%) / LCV 

(15.0%/14.7%);  
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(v) funcionais:  

i) capacidade e potencialidade comunicativa (cf. TCs 6.14.7, 8 e 9 e TCs 6.15. 7, 

8 e 9): LP (82.2%/82.0%) / LCV (56.8%/45.3.%); não ter qualidade, valores do não: LP 

(12.2%/21.0%) / LCV (39.2%/35.7%); ter baixa qualidade LCV (21.1%/30.7%) / LP 

(5.0%/5.7%);  

ii) adequação à comunicação internacional: (cf. TCs 6.14.23 e 24 e TCs 6.15.23 

e 24): valores do sim, LP (63.7%/69.3%) / LCV (14.1/9.7%); valores do não, LCV 

(38.8%/44.7%) /LP (27.1%/27.7%);  

iii) utilidade para o desenvolvimento de Cabo Verde (cf. TCs 6.14.25 e 26 e TCs 

6.15.25 e 26): valores do sim, LCV (61.1%/42.3%) / LP (57.8%766.3%); valores do 

não, LCV (35.4%/33.0%) / LP (30.9%/33.0%).   



As línguas de Cabo Verde: uma radiografia sociolinguística 
 

 65 

 

Anexo 12.44. 

 

Leitura dos resultados relevantes do cruzamento dos dados relativos aos 

inquiridos que acham que a LCV deve ser oficializada com os respeitantes às diferentes 

atitudes face às duas línguas:  

(i) estruturais (cf. TCs 6.22.5, 6, 10 e 11e TCs 6.23.5, 6, 10 e 11): mantém-se a 

opinião de uma maior valorização da LP face a LCV, já que, em termos percentuais, a 

LP é a mais considerada como tendo gramática (87.5% VS 20.3%) e difícil (24.8% VS 

14.0%) enquanto a LCV é considerada por mais inquiridos como não tendo gramática 

(39.8% VS 20.3%) e sendo fácil (71.2% VS 59.5%); 

(ii) estéticas (cf. TCs 6.22.12 a 14 e TCs 6.23.12 a 14): as duas línguas continuam 

a ser avaliadas positivamente e de modo equilibrado deste ponto de vista, já que a 

maioria considera que sim, tanto a LCV como a LP línguas bonitas e não feias (LCV, 

62.5%/LP, 59.7%) ou ridículas (LCV, 63.8%/LP, 58.9%);  

(iii) sociais valorizam um pouco mais a LP do ponto de vista social, tendo em 

conta que: 

i) estatuto de língua (cf. TCs 6.22.1 a 4 e TCs 6.23.1 a 4): por um lado, o 

estatuto 'não ser língua' é negado às duas línguas em valores quase iguais (42.7% para a 

LCV e 41.2% para a LP) bem como o de 'ainda não ser língua', com valores próximos 

mas mais elevados para a LP (44.2% VS 35.6% para a LCV); por outro lado, o estatuto 

de língua é reconhecido à LP por uma percentagem (90.9%) que se destaca da da LCV 

(76.4%) e, ao contrário, o de dialecto é reconhecido com destaque à LCV (30.1% VS 

19.8% para a LP):  

ii) actualidade e modernidade (cf. TCs 6.22.15 e TCs 6.23.15): as duas línguas 

são igualmente valorizadas já que são bastante próximos os valores das percentagens 

daqueles que não acha que a LCV é do passado (52.3%) e a daqueles que não acha isso 

da LP (47.4%; 

iii) adequação a pessoas (cf. TCs 6.22.16a 19 e TCs 6.23.16a 19): apesar de 

acharem que a LCV deve ser oficializada, esses inquiridos consideram a LP mais 

adequada para pessoas de estatuto superior já que: maioritariamente, as duas línguas 

sejam consideradas adequadas a todas as pessoas, inclusive com superioridade para a 

LCV (59.4% e 48.8% para a LP) e que nenhuma delas seja mais adequada para 
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ignorantes (56.2%,LCV/ 53.4%, LP); contudo a maioria continua a achar que a LP é 

mais adequada para pessoas educadas e instruídas (53.8%, LP/13.4%, LCV) e para 

autoridades (55.6%, LP e 11.8%, LCV);  

iv) adequação a lugares/circunstâncias (cf. TCs 6.22.20 a 22 e TCs 6.23.20  a 22): 

valorizam mais a LP porque maioritariamente acham que ela é adequada para todos os 

lugares/circunstâncias (45.2% VS 22.0% para a LCV) e consideram a LCV a mais 

adequada para a casa, domínio íntimo (65.3%) do que a LP (27.0%); mas a LP é tida 

como mais adequada para cerimónias e actos oficiais (59.0%) do que a LCV (13.8%);  

(iv) funcionais (cf. TCs 6.22.7 a 9, e 23 e 24 e TCs 6.23.7 a  9 e 23 e 24):   

i) capacidade e potencialidade comunicativa: a LP é mais valorizada pois essa 

língua continua a ser considerada qualitativamente superior (LP 80.6%, LCV, 55.0%) e 

o valor da percentagem dos que negam que a LP não tem qualidade (44.4%) é bastante 

próximo, ainda que superior, à daqueles que faz o mesmo para a LCV (37.1%); 

contudo, é maior a percentagem daqueles que acham que a LCV tem baixa qualidade 

(21.8%) do que a daqueles que acha o mesmo da LP (5.4%, valor esse que é mesmo 

irrelevante; 

ii) adequação à  comunicação internacional: a percentagem dos que avaliam 

positivamente a LCV deste ponto de vista (13.0%) é bem inferior à dos que acha o 

mesmo da LP (63.01%); e enquanto 25.5 % confirma que a LP não é adequada para a 

comunicação internacional, 37.7% diz o mesmo da LCV.  

iii) importância num contexto de modernidade (cf. TCs 6.22.25 e 26 e TCs 

6.23.25 e 26): as duas línguas recebem valores destacados e praticamente iguais, 

relativamente à sua utilidade para o desenvolvimento de Cabo Verde (LCV, 57.4%/LP, 

57.3%); e é bastante próximo o número daqueles que pensa que elas não têm utilidade 

para o desenvolvimento de Cabo Verde (LCV, 34.4%/LP, 29.8%).  
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Anexo 12.45. 

 

Leitura dos resultados das atitudes face às duas línguas, apesar de os inquiridos 

acharem que se deve continuar a usar as duas línguas em Cabo Verde: 

(i) estrutural (cf. TCs 6.3.5, 6, 10 e 11 e TCs 6.4.5, 6, 10 e 11): a maioria dos 

inquiridos continua a valorizar mais a LP, considerada como tendo gramática (88.6%) 

do que a LCV (20.2%) e difícil (25.1%/15.2%); ao passo que a LCV é mais considerada 

como não tendo gramática (39.8%/ 20.6%) e fácil (70.5%/ 60.2%);  

(ii) estético (cf. TCs 6.3.12a 14 e TCs 6.4.12 a 14): as duas línguas são 

equilibradamente valorizadas já que ambas são maioritariamente consideradas como 

bonitas (LP, 74.0% /LCV, 73.8%) e não feias (LP, 8.6%/LCV, 8.8%) ou ridículas (LP, 

6.5% /LCV, 4.6%); 

(iii) social (cf. TCs 6.3.1 a 4 e 15 a 19 e TCs 6.4.1 a 4 e 15 a 19): igualmente, e como se 

tem vindo a verificar, a LP é mais valorizada socialmente, já que: 

i) estatuto de língua: uma percentagem destacada de entre eles, reconhece o 

estatuto de língua à LP (91.3%), bem maior do que aquela que reconhece esse mesmo 

estatuto à LCV (76.4%), embora recusem às duas o estatuto 'não ser língua' em valores 

quase iguais (LP, 42.6%/LCV,42.9%) bem como o de 'ainda não ser língua' (LP, 

46.3%/LCV, 36.1%), em que os valores, embora próximos, são mais elevados para a 

LP. E, quanto ao estatuto de dialecto, é bem maior a percentagem dos que aceitam esse 

estatuto para a LCV (30.5%) do que a que o aceita para a LP (19.3%); 

ii) actualidade e modernidade: as duas línguas são igualmente valorizadas já que 

são quase iguais os valores das percentagens daqueles acham que a LCV (15.1%) ou a 

LP (13.8%) seja do passado; 

iii) adequação a pessoas: consideram a LP mais adequada para pessoas de 

estatuto superior já que, embora nenhuma delas seja considerada mais adequada para 

ignorantes (LP, 55.4%/LCV, 56.9%9) e as duas sejam consideradas adequadas para 

todas as pessoas (LP, 51.5%/LCV, 59.5%) inclusive com superioridade para a LCV, é a 

LP que a maioria acha mais adequada para pessoas educadas e instruídas (LP, 53.3% 

/LCV, 13.0%) e para autoridades (LP, 56.9%/LCV, 11.3%):  

iv) adequação a lugares/circunstâncias: valorizam mais a LP, já que esta língua é 

tida como mais adequada para as cerimónias e actos oficiais (59.7%) do que a LCV 
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(13.2%) e esta como a mais adequada para a casa (LCV, 65.9%/LP, 28.9%), domínio 

íntimo, para além de a LP (46.3%) numa percentagem bem superior à da LCV (20.0%) 

era considerada como adequada para todos os lugares/circunstâncias;   

(iv) funcional (cf. TCs 6.3.7 a 8 e 23 a 26 e TCs 6.4. 7 a 8 e 23 a 26):  

i) capacidade e potencialidade comunicativa: a LP é mais valorizada pois é maior 

a percentagem dos que acham que ela tem qualidade (81.5%) do que a dos que têm a 

mesma opinião da LCV (53.3%); e o valor da percentagem dos que negam que a LP não 

tem qualidade (45.0%) é próximo, ainda que superior, à daqueles que faz o mesmo 

quanto à LCV (37.5%); ao passo que é maior a daqueles que acham que a LCV tem 

baixa qualidade (23.3%) do que a daqueles que acham o mesmo da LP (5.1%), valor 

esse que é mesmo irrelevante; 

ii) adequação à  comunicação internacional: é bem maior a percentagem favorável 

à LP (65.0%) do que a que acha o mesmo da LCV (11.5%); e bem maior a daqueles que 

nega que a LP (35.6%) não seja adequada para a comunicação internacional do que a 

que faz o mesmo para a LCV (23.5%); 

iii) utilidade para o desenvolvimento de Cabo Verde: as duas línguas recebem 

valores destacados e próximos (LP, 61.6%/ LCV, 54.3%).  
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Anexo 12.46. 

 

Ainda que os inquiridos achem que se deve continuar a usar as duas línguas em 

Cabo Verde, ocorre quanto ao cruzamento com os dados das questões relacionadas com 

a identidade (bom cabo-verdiano gostar de LCV e de LP, bom cabo-verdiano usar mais 

LCV que LP e, pelo contrário, usar mais LP que LCV) e com o domínio (saber LCV) e 

uso das línguas (ser preciso falar LCV/LP, usar ou não LP) - cf. TC 6.5:  

(i) de entre os inquiridos que acham que se deve continuar a usar a LCV e a LP 

em Cabo Verde, uma maioria, sempre acima dos setenta por cento e que em bastantes 

casos ultrapassa os noventa por cento com apenas um valor relevantes do não, 11.7% 

(cf. TCs 6.5.5.3) acha que um bom cabo-verdiano gosta de LCV e usa mais LCV do que 

LP, tanto de entre aqueles que acham que sim como daqueles que acham que não ou 

mesmo irrelevante ser preciso falar a língua cabo-verdiana para ser cabo-verdiano (cf. 

TCs 6.5.1.1 e 3) como daqueles que acham que sim ou não que se pode ser cabo-

verdiano e não saber a língua cabo-verdiana (cf. TCs 6.5.2.1 e 3).  

(ii) valores idênticos ocorrem de entre os que pensam que é preciso falar a LP para 

ser cabo-verdiano ou que falar a LP não tem nada a ver com ser cabo-verdiano (cf. TCs 

6.5.3.1 e 3); que se pode ser cabo-verdiano e usar a LP (cf. TCs. 6.5.4.1 e 3); e ainda 

que se pode ser cabo-verdiano e não usar a LP (cf. TCs 6.5.5.1 e 3); 

(iii) uma percentagem de valor médio (entre os quarenta/sessenta por cento) acha 

que um bom cabo-verdiano gosta da LP (cf. TCs 6.5.1.2; 6.5.2.2; 6.5.3.2; 6.5.4.2.), com 

valores relevantes ou mesmo importantes do 'não' em 12/15 dos casos, com valores 

entre 10.7% e 13.7% e um caso excepcional de 20% (cf. TCs 6.5.3.2); 

(iv) e a maioria nega que um bom cabo-verdiano use mais a LP do que a LCV (cf. 

TCs 6.5.1.4; 6.5.2.4; 6.5.3.4; 6.5.4.4), com apenas dois casos de valor importante do sim 

entre três relevantes, 20.0%, 4.6% e 10.8%, cf. TCs 6.5.3.4 6.5.4.4).  
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Anexo 12.47. 

 

Resultados dos cruzamentos entre os dados relativos a continuar a usar LCV e LP 

em Cabo Verde com os dados das questões relacionadas com a identidade (mau cabo-

verdiano gostar de LCV e de LP, mau cabo-verdiano usar mais LCV que LP e, pelo 

contrário, usar mais LP que LCV) e o domínio (saber LCV) e uso das línguas (ser 

preciso falar LCV/LP, usar ou não LP) - cf. TC 6.6):  

(i) a maioria nega que seja mau cabo-verdiano quem goste da LCV (cf. TC 

6.6.1.1, 6.6.2.1., 6.6.3.1., 6.6.4.1. e 6.6.5.1.) apesar de o 'sim' ter valores relevantes 

(entre 16.2% e 26.7%) e de predominar (26.7%, 18.2% e 23.6%) em 'ser preciso falar 

LP para ser cabo-verdiano' (cf. TC 6.6.3.1.); 

(ii) contudo, a maioria aceita que um mau cabo-verdiano gosta da LP, já que os 

valores do sim se situam entre 24.1 e 30.5 e os do não entre 12.1 e 21.3 (cf. TC 6.6.1.2, 

6.6.2.2., 6.6.3.2., 6.6.4.2. e 6.6.5.2.), com excepção de 1 caso em que o não (17.8%) 

supera o sim (13.3) também em 'ser preciso falar LP para ser cabo-verdiano' (cf. TC 

6.6.3.2.);  

(iii) igualmente, a maioria admite que é mau cabo-verdiano quem usa mais a LP 

do que a LCV (cf. TC 6.6.1.4, 6.6.2.4., 6.6.3.4., 6.6.4.4. e 6.6.5.4.) já que, nesse caso, 

prevalece o 'sim' com valores entre 29.6% e 36.0%; e não o contrário, usa mais LCV do 

que LP, (cf. TC 6.6.1.3, 6.6.2.3., 6.6.3.3., 6.6.4.3. e 6.6.5.3.), já que, nesse caso, 

prevalece o 'não' com valores entre 25.5% e 34.8%, a única excepção ocorre em em 'ser 

preciso falar LP para ser cabo-verdiano' (cf. TC 6.6.3.3.) em que o 'sim' (26.7%) supera 

o 'não' (8.9%); contudo, em ambos os casos ocorrem valores importantes contrários (do 

'não' e do 'sim') sendo que em alguns são quase iguais, bastante próximos ou próximos 

desses valores.  
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Anexo 12.48. 

 

Sistematização dos resultados quanto à situação de contacto por parte dos 

inquiridos que são favoráveis a se continuar a usar a LCV e a LP em Cabo Verde:  

(i) tal como anteriormente evidenciado noutros casos, a maioria (68.8%) diz 

gostar e considerar esse facto engraçado (44.4%), agradável (63.0%) e importante 

(71.9%), conquanto a percentagem do 'não' para engraçado seja importante (23.6%).  

(ii) do ponto de vista da gestão, a maioria acha que é simples (56.0%) e que sabe 

sempre quando usar uma ou outra língua em função das pessoas (72.6%), assuntos 

(67.7%), lugares e circunstâncias (72.4%), apesar da percentagem para o 'não' em 

simples ser relevante (13.7%);  

(ii) do ponto de vista utilitário, também consideram que alarga as possibilidades 

de comunicação e de relacionamento interpessoal e de promoção social, ao 

considerarem, maioritariamente, que usar às vezes LCV e outras LP é útil (72.9%) e que 

permite ser compreendido por maior número de pessoas (61.5%), adquirir mais 

conhecimentos (64.9%), aumentar a possibilidade de emprego (53.3%), possibilita 

avançar socialmente (49.6%), fazer curso superior (46.5%) e facilita viajar para outros 

países (42.3%); contudo os valores do 'não' sejam relevantes para 'aumenta a 

possibilidade de emprego' (12.6%) e 'possibilita avançar socialmente' (12.5%) e 

importantes em facilita viajar para outros países' (18.7%) e permite 'fazer curso superior' 

(16.9%). 
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Anexo 12.49. 

 

Sistematização dos resultados do cruzamento entre os dados de o português deve 

ser a única língua oficial com os argumentos face a esta posição:  

(i) argumentos afectivos (cf. TC 6.28.1.): i) de entre os que acham que a LP não 

deve ser a única oficial: porque gosto, 'sim' (36.2%)/ 'não' (20.7%); ii) de entre os que 

acham que a LP deve ser a única língua oficial,  'sim' (62.2%)/ 'não' (irrelevante);   

(ii) argumentos identitários (cf. TC 6.28.6, 7, 11 e 12): i) de entre os que acham 

que a LP não deve ser a única língua oficial: embora maioritariamente a considerem 

uma das suas línguas (43.9%), também maioritariamente não a consideram a sua língua 

(31.7%), embora o valor do 'não' no primeiro caso (14.4%) e do 'sim' no segundo 

(25.6%) sejam importantes; além disso, ter a LP como única língua oficial não os faz 

sentir mais cabo-verdianos (32.8%), embora o valor do sim seja importante (20.9%), e 

as opiniões dividem-se quanto a ser um cidadão completo pois o valor do sim (28.6%) é 

bastante próximo do não (23.6%); ii) para os que aceitam que a LP seja a única língua 

oficial, também predomina o 'sim', incontestavelmente, para ser uma das minhas línguas 

(58.3%), mas não para ser a minha língua já que o valor do sim (33.1%) está próximo 

do do não (28.6%); e embora aceitem que a LP seja a única língua oficial para serem um 

cidadão completo (36.5%), a maioria acha que isso não os faz sentir mais cabo-

verdianos (37.6%), apesar do valor importante do não no primeiro caso (21.8%) e do 

sim no segundo 16.0%). 

(iii) argumentos estéticos (cf. TC 6.28.2): as opiniões dos dois subgrupos 

convergem e seguem a opinião da generalidade dos inquiridos do ponto de vista 

estético, pois em ambos os casos a LP é considerada uma língua bonita (64.7%/39.8%), 

embora superiormente pelos que dizem sim, ainda mais porque o não tem um valor 

importante entre os que dizem não (15.2%) e irrelevante no outro caso;   

(iv) argumentos sociais (cf. TC 6.28.2, 5, 9 e 13): as opiniões dos dois subgrupos 

também convergem e seguem a opinião da generalidade dos inquiridos do ponto de 

vista social, pois: tanto os que são favoráveis à LP ser a única língua oficial como os 

que são desfavoráveis consideram a LP uma língua (48.3%/65.4%) e importante 

(43.2%/63.9%), sendo que quanto a 'parecer mais adequado/instruído', se as opiniões 

também claramente se dividem entre os que dizem 'não' já que os valores do 'sim' 
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(24.1%) e do 'não' (24.5%) são quase iguais, de entre os que acham que a LP deve ser a 

única língua oficial, prevalece a ideia de que o português tem este papel de valorização 

social (49.6%/14.3%); 

(v) argumentos estruturais (cf. TC 6.28.2, 5, 9 e 13): tanto de entre os que acham 

que a LP não deve ser a única língua oficial como para os que têm opinião contrária, 

também prevalece uma atitude favorável para com ser fácil (52.3%/35.6%), ser simples 

(53.8%/35.1%) e ser necessário para a LCV poder avançar (30.5%/35.1%), ainda que as 

respostas 'não' sejam importantes em todos os casos pois que situados entre 14.7% (ser 

fácil e simples) e 29.3% (ser necessário para o crioulo poder avançar); para este último 

argumento, os valores do sim e do não são quase iguais de entre os que dizem sim 

(30.5%/29.3%) e não muito distantes de entre os que dizem não (35.1%/24.9%);  

(vi) argumentos utilitários (cf. TC 6.28.2, 5, 9 e 13): também obtêm respostas 

positivas tanto de entre os que são desfavoráveis como dos que são favoráveis, embora 

sistematicamente mais altos para os últimos (valores entre 38.3%%60.9%). De entre os 

que são favoráveis, o 'não' só tem valores importantes em 'ser compreendido mais 

facilmente por todos os cabo-verdianos' (38.3%/21.1%) e 'viajar para outros países' 

(54.13%/10.2%), e de entre os que são desfavoráveis, o valor do 'sim' destaca-se em ser 

necessário para adquirir conhecimentos (37.2%/15.6%), fazer curso superior 

(30.2%/18.2%) e avançar socialmente (31.2%/17.2%); e os valores do sim e do não são 

quase iguais em 'ser compreendido mais facilmente por todos os cabo-verdianos' 

(27.6%/18.2%) e próximos em 'ser necessário para conseguir emprego' (29.9%/19.3%) e 

'viajar para outros países' (27.6%/20.2%); 
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Anexo 12.50. 

 

 Leitura dos dados quanto às atitudes face às línguas por parte dos inquiridos que 

acham que se deve continuar a usar a LP para ler e escrever em Cabo Verde:  

 (i) estruturais (cf. TCs 6.18.5, 6, 10 e 11 e TC. 6.19.5, 6, 10 e 11): a LCV é 

menos valorizada dado ser a língua que recebe as percentagens mais elevadas quanto à 

aceitação de não ter gramática (LCV, 39.5%/ LP, 21.0%) e de ser fácil (LCV, 68.9%/ 

LP, 58.8%), ao passo que a LP é mais considerada como tendo gramática (LCV, 

19.9%/LP, 88.1%) e difícil (LCV, 16.2%/LP, 24.9%);  

(ii) estéticas (cf. TCs 6.18.12, 13, e TC. 6.19.5, 6, 10 e 11): os valores são iguais 

ou quase para as duas línguas quanto a: ser bonito (LCV, 72.7%/LP, 73.7%), feio (LCV, 

8.6%/LP, 8.6%), ou ridículo (LCV, 5.0%/LP, 6.4%), tendo em conta que.  

(iii) sociais:  

i) estatuto de língua (cf. TCs 6.18.1, 2, 3 e 4 e TC. 6.19. 1, 2, 3 e 4): a LCV é a 

menos valorizada já que é bem menor a percentagem dos que lhe reconhecem o estatuto 

de língua (74.6%) do que a daqueles que conferem esse mesmo estatuto à LP (91.1%); 

bem como é bem menor a percentagem dos que acham que a LP é um dialecto (19.4%) 

do que a daqueles que acham isso mesmo da LCV (31.0%), ainda que a ambas seja 

recusado o estatuto de 'não ser língua' (LCV, 41.0%/LP, 40.6%) com valores quase 

iguais e de' ainda não ser língua’ (LCV, 35.1%, LP, 44.1%), sendo os valores 

praticamente idênticos;  

ii) actualidade e modernidade (cf. TCs 6. 18.15, e TC. 6.19.15): as duas línguas 

são igualmente valorizadas já que os valores das percentagens daqueles não acham que 

a LCV (16.0%) ou a LP (13.7%) seja do passado são quase iguais; 

iii) adequação a pessoas (cf. TCs 6.18.16 a 19 e TC. 6.19.16 a 19): como se tem 

vindo a verificar, apesar de se achar, em valores quase iguais, que nem a LP nem a LCV 

é mais adequada para ignorantes (LCV, 55.7%/LP, 8.2%) e maioritariamente e com 

valores próximos que ambas são adequadas para todas as pessoas (LCV, 59.0% /LP, 

51.1%), a maioria acha a LP mais adequada para pessoas educadas e instruídas (LCV, 

12.3% /LP, 53.9%) e autoridades (LCV, 10.7%/LP, 56.7%); 

iv) adequação a lugares/circunstâncias (cf. TCs 6.18.20 a 22 e TC. 6.19. 20 a 

22): identicamente, a LP é tida como a mais adequada para as cerimónias oficiais (LCV, 
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13.2%/LP, 59.7%) e a LCV a mais adequada para usar em casa (LCV, 65.8%/LP, 

28.3%); enquanto uma maioria destacada acha que a LP é adequada para todos os 

lugares/circunstâncias, uma percentagem quase igual acha que a LCV não é adequada 

para todos os lugares e circunstâncias (LCV, 43.4%/LP, 46.8%);  

(iii) funcionais (cf. TCs 6.18.7 a 9 e 23 a 26 e TC. 6.19. 7 a 9 e 23 a 26):  

i) capacidade e potencialidade comunicativa: a LP é a mais valorizada pois, as 

percentagens dos que acham que ela tem qualidade (LCV, 52.3/LP, 80.5%) e que negam 

que ela tenha baixa qualidade (LCV, 35.3%/LP, 58.5 %) são maiores do que as dos que 

fazem o mesmo para a LCV, embora o valor das percentagens dos que negam que a 

LCV e a LP não tenham qualidade sejam próximos (LCV, 36.2%/LP, 43.4%); 

ii) adequação à  comunicação internacional: a maioria acha que a LP (65.3%) é 

adequada, enquanto a maioria acha que a LCV (52.1%) não o é, sendo que é muito 

maior a percentagem dos que confirmam que a LCV não é adequada para a 

comunicação internacional do que a daqueles que fazem o mesmo para a LP (LCV, 

38.5%/LP, 26.8%);  

iii) importância das duas línguas num contexto de modernidade: as duas línguas 

são reconhecidas como importantes pois ambas são tidas como úteis para o 

desenvolvimento de Cabo Verde (LCV, 52.7%/LP, 61.5%) e é quase igual a 

percentagem daqueles que, maioritariamente, negam que elas não tenham interesse para 

o desenvolvimento de Cabo Verde (LCV, 32.8%/LP, 31.2%). 
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Anexo 12.51. 

 

Leitura sistematizada dos resultados do cruzamento dos dados de continuar a ler e 

escrever a LP em Cabo Verde com os dos que acham que sim ou que não, ou mesmo 

consideram irrelevante: ser preciso falar LCV para ser cabo-verdiano, que se pode ser 

cabo-verdiano e não saber LCV, aqueles que acham que não é preciso falar a LP para 

ser cabo-verdiano, que falar LP e ser cabo-verdiano não têm nada a ver, e ainda que 

concordam que se pode ser cabo-verdiano e usar LP ou que se pode ser cabo-verdiano e 

não usar a LP: 

(i) a opinião prevalecente é que um bom cabo-verdiano: i) gosta de LCV, com 

valores acima dos noventa por cento nos cruzamentos com ser preciso falar LCV e não 

saber usar LCV para ser cabo-verdiano (cf. TCs 6.20.1.1. e 6.20.2.1) e nos cruzamentos 

com ser preciso falar LP e ser cabo-verdiano e usar ou não a LP (cf. TCs 6.20.3.1., 

6.20.4.1. e 6.20.5.1.) e ii) gosta da LP (cf. TCs 6.20.1.2., 6.20.2.2, 6.20.3.2., 6.20.4.2. e 

6.20.5.2.), embora os valores das percentagens sejam mais baixos (entre 44.6% e 

63.4%); iii) usa mais LCV do que a LP, com valores entre 70.7 e 85.4 (cf. TCs 

6.20.1.3., 6.20.2.3, 6.20.3.3., 6.20.4.3. e 6.20.5.3.), e não o contrário, usar mais a LP do 

que a LCV (cf. TCs 6.20.1.4., 6.20.2.4, 6.20.3.4., 6.20.4.4. e 6.20.5.4.), em que apenas 

ocorrem dois valores relevantes, 28.8% no cruzamento ser preciso falar LCV para ser 

cabo-verdiano/bom cabo-verdiano usa mais LP que LCV (cf. TC 6.20.1.4.) e 17.1% no 

cruzamento ser preciso falar LP para ser cabo-verdiano/bom cabo-verdiano usa mais LP 

que LCV (cf. TC 6.20.3.4.);   

(ii) ademais, se os valores do não são irrelevantes para todos os casos de 'bom 

cabo-verdiano gosta de LCV' e de 'bom cabo-verdiano usa mais LCV do que LP', esses 

valores atingem quase sempre percentagens relevantes e nalguns casos importantes em 

'bom cabo-verdiano gosta de LP' (valores entre 11.8% e 18.9%), com uma excepção no 

cruzamento 'ser preciso falar LP para ser cabo-verdiano/bom cabo-verdiano gosta de 

português'.  
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