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Com a finalidade de avaliar o grau de conhecimentos de análise linguística que 

possuem os alunos de letras à entrada do 1º ano, costumo elaborar um pequeno teste 

que, na primeira aula do ano lectivo, se destina a indicar até que ponto(s) é necessária 

uma cadeira de Introdução ao estudo da linguagem. Para além da função de dar uma 

panorâmica dos conhecimentos linguísticos dos alunos, tem também outras vantagens, 

como a de fazer ver aos próprios alunos o seu grau de (im)preparação e adequar, às 

necessidades, os conteúdos a desenvolver no ano lectivo. 

Como é natural, o pequeno questionário (apresentado em 2002-2003) era 

individual mas anónimo de modo que os alunos se sentissem à vontade e sem a 

preocupação de uma qualquer possível nota, sendo encimado pela seguinte informação: 

 

NÃO TEM QUE ESCREVER O NOME. 

ESTE TESTE É APENAS DIAGNÓSTICO: NÃO CONTA PARA AVALIAÇÃO OU NOTA. 

Por isso, por favor, responda às perguntas sem olhar para as respostas dos seus colegas.  

(assinale com [X] a sua escolha) 

 

A primeira questão pretendia percepcionar o entendimento que os novos alunos 

trazem sobre o objecto de estudo da Linguística. 

Pode à primeira vista parecer uma questão irrelevante por se supor que mais ou 

menos sabem qual o objecto de estudo da Linguística ou porque, não o sabendo, 

aprendê-lo-ão com o decorrer da disciplina. 
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A finalidade da pergunta, no entanto, destina-se a confirmar ou não a hipótese de a 

escola ter implantado no aluno a ideia de que a faceta do “correcto/incorrecto” 

(excessivamente normativa) e a vertente literária são os aspectos da “verdadeira” língua 

que merecem ser estudados. 

Não pode ser indiferente para o professor de Introdução aos Estudos Linguísticos 

a concepção que os alunos do primeiro ano possuem da finalidade e do objecto das 

Ciências da Linguagem: será um equívoco continuado se quando o professor falar de 

“língua” ele entender uma coisa (sistema de uma língua natural) e os alunos outra 

(formas correctas/normativas sobretudo as escritas do texto literário). Mas na verdade, é 

isso que, de início, se passa.  

Confirme-se com a primeira questão do pequeno teste diagnóstico:1 

Vai começar o estudo da Linguística. O que pensa que a Linguística deve estudar? 

[  ]A língua portuguesa correcta 

[  ]A língua portuguesa correcta sobretudo a dos textos literários 

[  ]O funcionamento normal da língua do dia a dia 

 

Respostas em percentagem: 

O que deve estudar a Linguística?

58%21%

21%
líng port correcta

l.pt.cor. tex lit

norm. dia

 

Como se comprova pelo inquérito, apenas cerca de um quinto dos alunos possui a 

noção de que a “língua” que será objecto de estudo pelo conjunto das disciplinas que a 

cadeira de Introdução aos Estudos Linguísticos prepara, ao cumprir o seu papel de 

“Introdução”, será a língua enquanto sistema de comunicação quotidiano e não apenas a 

                                                 
1 Respondido pelos alunos do 1º ano (não repetentes) das Licenciaturas em Ensino de Português, 

Português-Francês, Português-Inglês, Português-Alemão e Inglês-Alemão da Universidade do Minho no 

início (Setembro/Outubro) do ano lectivo 2002-2003. 



sua vertente normativa ou a “exploração” do texto literário a que vêm habituados do 

ensino secundário. 

Isto justifica, a meu ver, que o programa de Introdução aos Estudos Linguísticos 

deva começar precisamente por este aspecto: a definição do objecto de estudo das 

ciências da linguagem e sobretudo pela precisão e caracterização do que é que se 

entende por “língua natural” (ver, no programa, IV., “1. A Linguística e o seu objecto 

de estudo”). 

O desconhecimento das principais bases teóricas relativas ao objecto das Ciências 

da Linguagem, cujo estudo os alunos iniciam, não acontece por acaso e não pode ser 

separado da falta de análise e de conhecimento da chamada “Gramática Tradicional”, ou 

seja, do conhecimento dos conceitos e das terminologias gramaticais mais simples. Para 

poder confirmar este pressentimento, o inquérito referido incluía breves questões (na 

língua portuguesa) sobre a relação entre a escrita e os sons e ainda sobre questões 

básicas relativas aos aspectos morfológicos e sintácticos. 

Para ver até que ponto existe a consciência do plano fónico da língua, apresentava-

se a seguinte questão: 

Quantas consoantes pronunciamos quando pronunciamos a palavra “enchessem”?______ 

As respostas foram as seguintes: 

"enchessem": consoantes 

pronunciadas

10%

19%

23%10%

32%

6%
2 cons

3 cons

4 cons

5 cons

6 cons

não resp

 

Esta questão tão simples prova a (quase) completa ausência de noções básicas 

distintivas entre o plano grafémico e o plano fonético. Note-se que não se exigiam 

conhecimentos teóricos sobre os dois planos ou qualquer nomenclatura metalinguística 

sobre os mesmos, mas apenas que se soubesse distinguir a realização de vogais ou de 



consoantes. É particularmente interessante verificar que a resposta mais numerosa 

(32%) foi a dos que contaram os grafemas consoantes da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

Isto significa que o grupo mais numeroso considera que cada um dos dígrafos 

“ch” e “ss” corresponde à pronúncia de duas consoantes! 

Se o não reconhecimento das consoantes e vogais no plano oral da língua pode 

não ser surpresa, o mesmo talvez não fosse a priori esperado para outras noções que, 

aparentemente, o ensino secundário programaticamente garante que os alunos possuem 

no fim do seu percurso escolar:  

 

Dê um exemplo para cada caso: 

 

Uma palavra grave ____________________ 

Uma palavra aguda ____________________ 

Uma palavra esdrúxula __________________ 

 

A primeira surpresa é a da significativa percentagem de alunos (média de 30%) 

que não consegue responder: 

acentuação
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Juntando esta percentagem à dos que deram exemplos incorrectos, verifica-se que 

globalmente a percentagem mais elevada errou ou não respondeu: 

 enchessem 

 
6 consoantes “pronunciadas” 



acentuação

0%

10%

20%

30%

40%
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60%

70%

80%

90%

100%

grave agud esdrúx

err./n.fiz

cert

 

Mas se se quiser saber a percentagem dos que deram um exemplo correcto para 

cada pedido (uma palavra grave, uma aguda e uma esdrúxula) então ficamo-nos pelos 

4%: 

acentuação: os 3 exemplos correctos

4%

96%

acert

não acert

 

Isto significa que, dos alunos que responderam a este inquérito (e outros feitos, 

fornecem resultados idênticos), na prática 96% não são capazes de saber distinguir as 

palavras quanto à acentuação! 

Isto demonstra o quão necessário é fazer com que os alunos se familiarizem com 

os conceitos básicos referentes à relação entre os planos fónico e gráfico. Para o 

professor poder tratar os conceitos de “signo”, “significante/significado”, “dupla 

articulação” e tantos outros, é imprescindível que os alunos tenham alguns 

conhecimentos, ainda que rudimentares, destes planos da língua. 

Dado que o estatuto da disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos 

contempla aulas teóricas e práticas e ficando demonstrada a necessidade de fornecer aos 

alunos os conceitos e as análises cuja necessidade os resultados do inquérito revelam, 

dividiu-se o programa em dois tipos de aulas, designadas “teóricas” e “práticas”, 

procurando-se nestas fornecer a preparação mínima de análise linguístico-gramatical 



que qualquer estudante de linguística deve possuir e que era suposto terem à entrada da 

Universidade. 

Assim, em simultaneidade com o ponto 1. do programa (1. A Linguística e o seu 

objecto de estudo) é trabalhada, nas aulas práticas a parte relativa ao ponto  4. 

Introdução à análise linguística, concretamente 4.1. A dimensão escrita e oral do 

significante (ver, neste relatório, o quadro da página 32). 

Num ponto intermédio do programa, procura fazer-se coincidir a parte teórica 

relativa ao surgimento das escolas americanas (distribucionalismo e generativismo) com 

a parte prática relativa à análise morfológica e sintáctica. Na verdade, é fundamental 

que os alunos dominem conceitos como categoria/função, conheçam as categorias e as 

respectivas designações da gramática tradicional. O inquérito que temos vindo a referir 

dá-nos uma ideia da necessidade de recuperar estes conceitos básicos que seria suposto 

os alunos possuírem: 

 

Ele comeu bem e com pouco dinheiro. 

Classifique morfologicamente as palavras 

bem_________________________________ 

com_______________________________ 

Os resultados: 
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Como se pode comprovar, não chegou a 40% a percentagem dos que identificaram 

bem (contextualizado) como um advérbio de modo, havendo bastantes (21) que o 

classificam como adjectivo ou mesmo (em duas respostas) como substantivo. 

Com a preposição, o caso ainda é pior, tendo apenas cerca de 20% dos alunos 

inserido com nesta categoria. Em 7 respostas, foi identificada com conjunção e noutras 

ainda como interjeição, pronome demonstrativo, substantivo, advérbio e mesmo 

“complemento directo”. É sintomático o facto de, sensivelmente, metade nem ter 

tentado responder: 
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Como para o tratamento das noções fundamentais da morfologia se torna 

imprescindível falar de flexão e sendo o verbo a categoria que em português melhor 

exemplifica esta realidade morfológica, torna-se necessário que os alunos conheçam a 

classificação tradicional sobre os modos e tempos verbais, pelo menos relativamente aos 

tempos simples. Para além disso, tal conhecimento revela-se útil quando se quer 

comparar o funcionamento da flexão verbal nas línguas estrangeiras componentes, pelo 

menos, dos cursos em que os alunos se inserem. 

Assim, para verificar os conhecimentos relativos a esta vertente, o inquérito pedia: 

Se souber, indique os seguintes tempos do verbo “andar” 

1ªpes. plural impf. conj. _____________________ 

3ª pes. sing. fut. conj.________________________ 

3ª pes. sing. imp. ind.________________________ 

 

Primeira constatação: globalmente, cerca de 40% não conseguiu responder!: 

formas verbais
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As percentagens de respostas certas são muito baixas. Os tempos mais facilmente 

reconhecidos são os tempos do indicativo. Mesmo assim, o Imperfeito do Indicativo, 

que obteve a identificação mais elevada, não chegou aos 40%. Para o Futuro do 

Conjuntivo, a percentagem de respostas certas foi residual, como se pode constatar: 



formas verbais
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É sintomático o facto de apenas 4% acertar a identificação das três formas 

pedidas: 

As 3 formas verbais correctas

4%

96%

acert

não acert

 

Por último, tentando testar os conhecimentos mais básicos (numa frase 

extremamente simples) sobre análise sintáctica: 

Vimos o João com a namorada na rua. 

Qual é o sujeito desta frase? __________________ 

 

As respostas: 

nós
56%

João
33%

vimos
11%

Sujeito

 



Note-se que, mesmo numa frase tão simples como a utilizada, pouco mais de 

metade identificou o sujeito (não expresso). Um terço atribuiu ao Objecto Directo o 

papel do sujeito e para 12% o sujeito é a própria forma verbal! 

Outros inquéritos, realizados em anos lectivos anteriores, apresentavam 

sensivelmente os mesmos resultados, facto que não será novidade para os docentes que 

leccionam disciplinas linguísticas (ou de língua – Latim, por exemplo) no primeiro ano. 

É de notar que à questão “Como se sente preparado em língua portuguesa” as 

respostas foram 

Muito bem 1 

Bem 47 

Mal 4 

Muito mal 0 

Como se considera preparado em 

língua portuguesa?

2%

90%

8% Muito bem

Bem

Mal

Muito mal

 
 

Há uma citação atribuída a fontes variadas (desde Bruce Lee a ser um provérbio 

chinês ou árabe) sobre a auto percepção da sabedoria e conhecimento: “Aquele que não 

sabe e sabe que não sabe é humilde. Ajuda-o. Aquele que não sabe e pensa que sabe é 

ignorante. Evita-o. Aquele que sabe e pensa que não sabe está dormindo. Desperta-o. 

Aquele que sabe e sabe que sabe é sábio. Segue-o.” 

Ao contrário do que diz a citação, não se deve (nem pode) abandonar os que não 

sabem mas pensam que sabem. O mal é que o sistema de ensino pensa que ensina, mas 

talvez não saiba que não ensina assim tão bem... 




