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Capítulo 3: Inquérito 

 

 3.1. Condições de aplicação 

O que, aqui, é referido como “inquérito”, consiste num estudo da compreensão, 

para a avaliação comparativa da reação de aprendentes de português (PLE) a 

enunciados modalizados. O estudo inclui compreensão oral e a escrita (leitura) e 

compara a reação de aprendentes chineses com os de falantes de outras línguas.  

O inquérito foi aplicado a sessenta e dois inquiridos, 50% chineses, 50% não 

chineses, para poder-se validar as respostas. Houve um cuidado na seleção dos alunos 

“não chineses” já que não figuram nesta categoria, aprendentes de línguas (e culturas) 

aparentadas com a língua oficial da China. Não se distinguiram dos demais, para 

efeitos do inquérito, os aprendentes que falam cantonês ou outra língua ou variante 

regional.  

Inicialmente, foi previsto aplicar o inquérito a alunos de B1, mas, na prática, 

tornou-se mais fácil inquirir alunos no final de B1, ou seja, alunos que na sua maioria 

transitariam, em breve, para o nível B2 e que, portanto, já se poderiam considerar 

deste nível. O Curso que corresponde aos níveis B1. 1 e B1.2, tanto quanto foi possível 

perceber dos dados fornecidos em seminário da disciplina de Didática do Português 

(PLE), é aquele onde se verificam mais e maiores paradoxos relacionados com a 

aquisição dos valores modais em português, razão pela qual previmos incluir os 

aprendentes destes cursos. Porém, o número reduzido de alunos orientais neste nível, 

por um lado, e a altura do ano em que o inquérito foi aplicado, por outro, levou a que 

a nossa escolha abrangesse, relativamente, níveis mais avançados de proficiência. 

Nessa medida, havendo aprendentes no início de C1 disponíveis para responderem ao 

inquérito, e dado que era uma oportunidade para alargar o número de inquiridos, foi 

tomada a decisão de incluir, também, os aprendentes que estavam nas primeiras aulas 

de C1. O público visado no inquérito, acabou por ser, portanto, alunos em frequência 

de cursos de nível B2 (B2.1 e B2.2) e alunos com frequência das primeiras aulas do 
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curso compatível com o nível C1.1. Todos os alunos são adultos já que o Instituto de 

Língua e Cultura Portuguesa (onde o inquérito foi aplicado) se exige uma idade mínima 

de 18 anos. Na sua totalidade são alunos que terminaram o ensino secundário, e 

frequentam ou já frequentaram, no mínimo, algumas disciplinas do ensino superior. 

Quanto à aplicação do inquérito, em primeiro lugar, pensado que estava para 

ser aplicado no início ou no final das aulas, na própria sala, e em tempo cedido pelos 

respetivos professores, acabou por ser realizado, em parte, em virtude das limitações 

encontradas, em gabinete próprio, sob supervisão do investigador  

O tempo de realização, 45 minutos, foi controlado rigorosamente, como 

também, foi respeitada a ausência de comunicação entre os respondentes. A aplicação 

do inquérito decorreu ao longo de três meses: maio, junho e julho de 2014.  

 

 3.2. Conteúdo do inquérito 

Alguns elementos de identificação dos inquiridos são tidos em conta, de forma 

a completar o que já foi afirmado sobre o público visado. Interessa, sobretudo, saber 

qual é a reação destes alunos a determinados enunciados ou sequências textuais 

modalizados.  

A questão que se colocou, desde o início, em termos de que valores modais, é a 

de saber quais deveriam ser os recursos testados, uma vez que é impossível dar conta 

de todos os contornos envolvidos na modalização. Acabou por se impor uma seleção 

baseada nos géneros textuais mais recorrentes nos níveis de ensino típicos do 

percurso de aprendizagem dos inquiridos, até, incluindo, o nível B1.2. Para a 

compreensão do oral, foram propostos, um texto de informação meteorológica e uma 

informação de trânsito que, dependendo da tendência programática, constam 

programas dos níveis A2 e B1, seguramente, retomados em algumas aulas no nível B2. 

Trata-se, portanto, de textos autênticos, (dois) textos informativos; um que tem como 

campo a meteorologia, o segundo, o trânsito. No caso dos textos escritos temos, em 

primeiro lugar, um comunicado de condomínio sobre o uso de piscina, sendo, de 
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seguida, proposta uma série de questões colocadas no contexto de pequenas 

interações, cujos contornos contextuais são dados de forma minimalista. Por exemplo, 

“em casa com uma vista”, “mãe e filha”, “professor e aluno”, “entre colegas de 

emprego”, “entre colegas da universidade” (cf. Anexo).  

No caso da “informação meteorológica”, incluíram-se sequências, em primeiro 

lugar, para confirmar compreensão do valor modal epistémico da possibilidade. No 

caso concreto, “em primeiro lugar” “definitivamente”, com a possível confusão do 

valor temporal associado aos advérbios. Depois, pela interiorização do uso de 

“seguramente” como recurso da modalização epistémica. Também nos interessou 

nesta “informação meteorológica”, verificar até que ponto uma expressão da ordem, 

um conselho como “não deixe de ter chapeuzinho sempre à mão” e a possível 

associação ao valor deôntico do mesmo é entendida pelos alunos. Também, e ainda 

relativamente à informação meteorológica, interessava apreciar a interiorização de 

valores epistémicos do incerto em enunciados com outros contornos. Interessou-nos, 

por isso, verificar até que ponto uma expressão como “até pode ser que” é apreendida 

e verificar qual o valor modal que o aprendente confere a esta expressão. 

Naturalmente, uma expressão com um valor de possibilidade, incerteza. Finalmente, 

um novo conselho como anterior, com possível interpretação deôntica “Convém não 

esquecer”. Quisemos verificar através de expressões modalizadoras presentes no 

enunciado do inquérito como “é bom não esquecer”, entre outras, qual a reação dos 

aprendentes a esses enunciados. Os valores são, depois, identificados tanto ao nível de 

uso de texto, como retomados através de paráfrases nos textos que os alunos têm de 

responder, neste caso com verdadeiro (V) ou falso (F).  

Quanto à “informação de trânsito”, os aprendentes são convidados a avaliar 

enunciados que na sua maioria orientam para a possibilidade de quantidade e 

qualidade. Por exemplo, no primeiro caso, “apenas alguma lentidão”, “um tudo nada”, 

“um pouquinho mais intenso”, são reduções ou aumentos valorativos, que implicam 

não só o conhecimento de expressões como “um tudo nada”, sobretudo recorrentes 

na expressão oral. Interessou só perceber se os aprendentes conseguem distinguir, no 

momento da audição, o valor declarativo de “as coisas estão mais calmas” do valor 
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modal que corresponde à intervenção do jornalista. Jornalista, este, que não assume 

integralmente veracidade da opinião, recorrendo à expressão “parece que”. 

Finalmente, há uma expressão da ordem, um conselho com valor deôntico bastante 

expressivo, iniciado pela expressão “há que”.  

Quanto ao comunicado de condómino sobre o uso de piscina, em primeiro 

lugar, a confirmação de um valor já expresso anteriormente no inquérito do valor de 

“convir”, verificando a possível confusão entre o conselho ou o valor deôntico de 

obrigação. Por outro lado, inclui-se a expressão “com efeito” cujos valores retóricos 

são bem conhecidos. Introduzimos no inquérito uma questão alterante em que o valor 

de “efeito” é introduzido com o valor semântico desta palavra da sua origem.  

 Seguem-se duas questões destinadas a perceber até que ponto os aprendentes 

distinguem os valores assertivo ou dubitativo do futuro simples do indicativo, em 

expressões como “os nossos serviços permitirão a entrada dos alunos”. Finalmente, 

uma parte do enunciado bastante complexa: “não se trata, bem entendido, de evitar o 

convívio familiar” em que nos pareceu que a inclusão do valor retórico no interior dos 

enunciados com esta complexidade, pode afetar a compreensão global dos mesmos.   

Nos enunciados que correspondem a micro diálogos enquadrados por leves 

informações contextuais, incluímos nos enunciados expressões como “ haver de”, que 

incluem várias interpretações possíveis. Por exemplo, na Q31, um diálogo entre 

professor e alunos, é o valor deôntico que predomina, dada a posição o professor 

dominante na interação, ao contrário de Q29 “hei-de comprar um aparelho de ar 

condicionado”. No caso de Q30, “entre mãe e filha”, é interessante perceber a 

compreensão ou não do valor dos modais “ter que” e “dever”.  

A questão Q32 aponta para os valores epistémicos dos verbos “dever” que são 

alternados nas perguntas alternantes com os recursos modais dados pelo verbo julgar 

e o sintagma preposicional com valor adverbial “de certeza”.  

“Entre colegas, no emprego”, Q33, sugere uma reflexão sobre a compreensão 

da probabilidade contida em enunciados como “posso ter pouco tempo” em que o 

aparente valor de possibilidade corresponde, na verdade, a um valor assertivo de 
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certeza. Finalmente, “entre colegas na sala de aula”, o que interessa verificar é a 

compreensão da atenuação das expressões da ordem, entre dois colegas, realizada 

através do uso do imperfeito do indicativo que, na pergunta alternante, ou na chave 

proposta é também atenuado através do uso do indicativo “emprestas-me”. 

 

3.3. Dados de inquérito 

 

De seguida, serão analisados os dados revelados pelo inquérito e comparadas 

as reações dos alunos chineses com as dos não chineses, designadamente, dos países 

europeus e da américa latina, para verificar a possível influência da língua materna dos 

aprendentes sobre as suas capacidades em perceber os valores modais do português.  

O inquérito foi aplicado a 62 alunos que estavam a frequentar os cursos de 

português (PLE) no Instituto de Cultura e Língua Portuguesa da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa em 2014, entre as quais 31 são da China, Macau e Taiwan, em 

que a língua oficial é chinês, e 31 alunos são dos países europeus e países da América 

latina, em que os alunos falam principalmente espanhol e inglês, portanto, de línguas e 

culturas mais próximas. Estarão, estes últimos, mais habituados aos processos de 

modalização em português, e serão mais conhecedores dos elementos culturais e 

situacionais que envolvem e ajudam a interpretar enunciados modalizados.  

Quanto ao nível de proficiência dos alunos, 30 alunos frequentavam cursos do 

nível B2 e 32 frequentavam os primeiros dias de cursos do nível C1. A média de tempo 

de estudo de português desses alunos é variada; o aluno que menos tempo indicou 

estudar a língua portuguesa, referiu 3 meses, o máximo tempo de estudo foi 4 anos. 

Geralmente, os alunos não chineses indicaram estudar português há menos tempo, 

mas manifestaram, globalmente, melhor capacidade de compreensão oral e 

comunicação. Apesar de apresentarem interferências, uns do espanhol, outros do 

inglês, são possuidores de mais léxico e não manifestam dificuldade em entender os 
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professores. No entanto, os alunos chineses que frequentam o nível C1, em média, já 

estudam Português há dois ou três anos.  

A média de tempo de aprendizagem dos inquiridos no que à língua portuguesa 

diz respeito é de 2.4 anos, para os alunos chineses, e de 1.8 anos para os alunos não 

chineses. Parte substancial destes alunos iniciou a sua aprendizagem, ou retomou-a 

desde os níveis mais baixos, no Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, pelo que se 

depreende dos números, uma diferença de um semestre de contato com a língua 

portuguesa. 

Este inquérito compreende, no total, 34 questões que visam testar as reações 

dos alunos em relação aos diferentes processos de modalização, sobretudo com 

recursos às modalidades epistémica e deôntica. Quanto aos recursos da modalização, 

estes são variados, no entanto é de registar a presença de enunciados que recorrem 

aos verbos auxiliares. 

Os resultados do inquérito mostram que, como já foi afirmado pela duração do 

tempo de estudo dos alunos em cada nível, os alunos não chineses têm, globalmente, 

melhor compreensão dos textos e dos diálogos no inquérito (cf. Fig.1). Em termos das 

34 questões ou enunciados colocados, os alunos não chineses têm uma mais alta 

percentagem de correção em 24 questões, algumas das quais, o quociente de distinção 

chega a atingir mais de vinte porcento. 

  Em apenas numa questão, os alunos chineses ganham com grande margem, a 

Q27, que será adiante comentada.  

 

3.4. Compreensão da oralidade 

Em seguida, serão analisadas as questões em que os inquiridos mostram 

reações mais distintas e os prováveis fatores que resultam destas diferenças.
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            Figura1: Distribuição da percentagem de correcção de cada questão do inquérito 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
5

Q
6

Q
7

Q
8

Q
9

Q
1

0

Q
1

1

Q
1

2

Q
1

3

Q
1

4

Q
1

5

Q
1

6

Q
1

7

Q
1

8

Q
1

9

Q
2

0

Q
2

1

Q
2

2

Q
2

3

Q
2

4

Q
2

5

Q
2

6

Q
2

7

Q
2

8

Q
2

9

Q
3

0

Q
3

1

Q
3

2

Q
3

3

Q
3

4

Chineses

Não chineses



51 

 

 

Tomemos como ponto de partida o texto de compreensão oral transcrito do 

inquérito sobre a meteorologia. O primeiro facto que é possível registar, é o 

paralelismo nos índices de compreensão verificados em ambos os públicos; ou seja, 

embora se registem diferenças significativas na compreensão dos enunciados, é 

idêntica a variação dos índices de compreensão nos dois tipos de inquiridos. Isto pode 

significar que, sendo embora mais natural a modalização para os inquiridos não 

chineses, os seus recursos apresentam, ainda assim, dificuldades acrescidas, 

interferindo, quiçá, na compreensão global do texto. 

 

                Informação meteorológica 

Quanto ao tempo que vamos ter hoje, a sul do Tejo, ele permanece, 

definitivamente, sem alteração significativa relativamente ao dia de ontem. 

A nebulosidade, pouca, já está em deslocamento para leste, aliviando o 

horizonte. Na zona norte, esperam-se aguaceiros fracos e, lá mais para o fim 

da tarde, seguramente, um aumento gradual da nebulosidade. Não deixe de 

ter o chapeuzinho sempre à mão. Vento fraco a moderado em todo o país. 

Para a região sul, temos boas abertas e é possível a ocorrência de trovoadas, 

no interior. Até pode ser que tenha tempo para dar um saltinho à praia. 

Convém não esquecer, porém, que estamos em abril e…em abril, águas mil. 

   Antena 1, intervenção em direto, manhã, 12 abril 

 

Para este texto, foi pedido aos alunos que reagissem a 12 enunciados,  

assinalando com V (verdadeiro) ou F (falso).  

Iremos concentrar-nos, primeiramente, nas questões Q3, Q5, Q6, Q7. 

As respostas a dois dos enunciados revelam um maior grau de diferenciação 

entre os alunos chineses e não chineses: 

(1) Prevêem-se trovoadas, no interior sul do país, apesar de o tempo ser bom. Q3 

(2) Em abril, só no interior sul do país, é melhor usar o chapéu. Q5 
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Em (1), a noção de previsão, em absoluta coerência com o género textual 

proposto, encontra a correspondência no texto de informação meteorológica na frase 

epistemicamente modalizada. O inquirido teria que realizar a transposição semântica 

subjacente para responder corretamente. Não sendo crível que o valor expresso de “é 

possível” represente para alunos deste nível uma dificuldade particular, fica por 

explicar a razão de tão grande diferença entre as respostas dos alunos chineses e 

ocidentais. Uma explicação a explorar seria a presença de uma metáfora gramatical no 

enunciado da notícia meteorológica, imediatamente a seguir ao modalizador. Alguns 

autores chineses discutem o modo como a metáfora gramatical pode representar uma 

dificuldade acrescida para os aprendentes chineses; Avelar (2008), identificou, 

também reações distintas a enunciados contendo metáforas gramaticais. O modo 

como a modalização e a metáfora gramatical se conjugam, dificultando a compreensão 

dos aprendentes, em particular, os chineses, não foi, porém, ainda explorado. Fica o 

registo, para nós surpreendente, de um enunciado aparentemente acessível, inserido 

numa sequência textual, também ela, aparentemente fácil, ter provocado os índices de 

compreensão mais distintos entre os dois grupos considerados. 

Já em (2), “Em abril, só no interior sul do país, é melhor usar o chapéu”, uma 

vez que a sequência da notícia meteorológica equivalente contém um adágio popular e, 

porventura, o modalizador mais familiar dos aprendentes seja “É conveniente”, 

compreender-se-ia os índices de compreensão mais distintos entre os dois grupos 

considerados. Todavia, “em abril, águas mil” é um provérbio com uma grande 

transparência semântica, pelo que tudo leva a crer que o fulcro das dificuldades se 

encontra no modalizador. 

Uma outra forma de encarar os resultados acima discutidos é a seguinte: as 

duas afirmações “Na zona norte, esperam-se aguaceiros fracos…” e “Não deixe de ter 

o chapeuzinho sempre à mão” indicam que é muito provável vá chover à tarde. No 

entanto, existe uma diferença de perceção entre os alunos chineses e os ocidentais e 

esta diferença representa a distância entre o mundo da possibilidade e o mundo de 

factual. De acordo com Halliday (1994), quanto à modalização epistémica, o que está 

em causa é um mundo de possibilidade, com as possibilidades dos eventos 
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distribuindo-se entre 1 e 100. Para os alunos chineses, “vai chover um pouco” é uma 

certeza de que alguma coisa acontecerá no futuro, porém, por mais que este facto se 

apresente como uma certeza, a previsão ainda não é igual ao facto, o que leva a que, 

para a pergunta (1), 57% dos alunos chineses testados a consideraram “falsa”. 

Razão idêntica, porventura, leva a que uma percentagem alta de inquiridos 

chineses se tenha enganado na opção (2), escolhendo a opção “V”, porque para eles, a 

previsão só será confirmada depois da ocorrência do facto. Todavia, para os ocidentais, 

a certeza do meteorólogo em relação ao enunciado pode ser reconhecido com uma 

confirmação, independentemente de ter ou não acontecido. Até podemos analisar 

este fenómeno desde outro ponto de vista: os alunos ocidentais julgam a veracidade 

de um enunciado levando em linha de conta o estatuto do enunciador; de modo 

diferente, os alunos chineses estão mais preparados para julgar um enunciado sem a 

consideração do estatuo dos participantes ou até do contexto em causa.  

É possível que estas observações resultem da nossa própria experiência de 

aprendizagem e tenham pouca correspondência com o que se passa com a maioria dos 

aprendentes chineses; seja como for, não nos parece que estes resultados e estas 

observações sejam negligenciáveis no momento em que procuramos intervir no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos chineses. É uma diferença de perceção 

entre línguas e culturas dos povos distintos, sobretudo quando o significado está muito 

dependente do contexto da cultura.  

No quadro 3 estão patentes as percentagens de respostas obtidas às perguntas 

relacionadas com o texto de informação meteorológica (Q1-Q12). 

 

Questões 
Inquérito 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

Alunos 
chineses 56% 53% 43% 

74.1  
% 

32.2
% 

77.4
% 

74.2 
% 

53.6
% 

42.8
% 

75% 
71.4

% 
57.1

% 

Alunos 
não 
chineses 

51% 58% 71% 
78.5

% 
64% 

82.
1% 

66.6
% 

64
% 

47.8
% 

80% 
88.9

% 
75% 

Quadro 3: Percentagem de respostas corretas obtidas por ambos os públicos às questões 
    referentes ao texto de informação meteorológica. 
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O acerto idêntico nas respostas às questões Q6 e Q7, com especial referência 

para a segunda, em que os inquiridos chineses têm melhor índice de respostas certas, 

merece alguma reflexão. Por um lado, estamos perante dois enunciados que remetem 

para uma das ideias chave do texto (as chuvas habituais e esperadas no mês de abril 

explicarem, de certo modo, as previsões meteorológicas para aquele dia), o que 

significa que perceber as sequências textuais correspondentes habilita o inquirido a 

entender aspetos fundamentais do significado ali produzido.  

Em ambas, os valores modais envolvidos expressam-se através de recursos 

claros, normalmente muito trabalhados e que não admitem grande variação de 

interpretação se combinados com outros recursos da língua: “talvez” é, porventura, o 

primeiro introdutor do conjuntivo que muitos professores fazem surgir em aula e 

continua sendo o único por algum tempo - estamos a pensar em certo estilo de ensino 

que ainda persiste, sobretudo em contextos asiáticos; “quase nunca”, se retirarmos a 

restrição do “quase”, não oferecerá ambiguidades interpretativas importantes.  

Estas observações são compatíveis com os resultados da Q1, em que os 

respondentes chineses também revelam maior acerto do que os não chineses – a 

modalização epistémica da certeza presente em “É seguro” não admite ambiguidades 

nem o seu significado depende grandemente do contexto. Refira-se que o advérbio 

modalizador “seguramente”, também presente no interior do texto, não levanta 

dificuldades de maior aos alunos chineses. Admite-se, além do mais, que os alunos 

chineses tenham mais dificuldade em perceber formulações como “esperam-se” e 

“prevêem-se”, porque no mandarim a presença do sujeito é essencial.  

Comentários possíveis às respostas a Q2 e Q4 não acrescentariam nada de 

importante ao que foi dito relativamente às restantes questões pelo que não 

merecerão outra atenção que não seja confirmar que, ao contrário de muitas 

afirmações que se fazem sobre o conhecimento lexical dos aprendentes chineses, as 

palavras “aguaceiro”, “trovoada” e “boa abertas” pertencentes ao léxico do domínio 

específico da meteorologia não interferiram na compreensão global dos alunos. 

Claramente, estes inquiridos estavam familiarizados, não só com o léxico, mas também 
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com o modo de construir o género textual em causa; a notícia jornalística sobre a 

meteorologia. 

 

Informação sobre o trânsito 

Passaremos aos dados referentes à informação de trânsito, cujas percentagens 

relativas estão presentes no Quadro 4. Transcreve-se, abaixo, a pequena notícia 

informativa gravada, em direto, do programa da manhã da Antena1 que serviu de base 

às questões Q13-Q18: 

 

 Informação sobre o trânsito 

Quanto ao trânsito, parece que as coisas estão mais calmas por Lisboa. 

Apesar dos dois acidentes já referidos, o trânsito continua regular na A1 e 

na 2ª circular; apenas alguma lentidão na Ponte 25 de Abril, onde o 

trânsito está um tudo nada mais intenso do que há meia hora atrás. De 

resto, os acessos vão-se enchendo, como é normal a esta hora num dia de 

semana. 

Na Avenida da República, registou-se um pequeno toque; há que, 

portanto, evitar esta zona nos próximos minutos.  

Na zona norte do país e na cidade do Porto, não temos conhecimento de 

ocorrências, apesar do trânsito, como é normal, estar um pouquinho mais 

intenso, como é o caso da Av. da Boavista, onde há lentidão. Ainda na 

região do grande Porto, há demora a partir de Bonjoia. Tenha um bom dia, 

e conduza com segurança! 

 

A Q14 obteve a maior regularidade de respostas quer por parte dos alunos 

chineses, quer dos não chineses, com privilégio dos primeiros. Confirmando as 

observações acima feitas, este enunciado (do texto do inquérito) é apenas levemente 

modalizado, onde a presença do “quase” não parece oferecer dificuldades de maior. 

De resto, as questões Q13, Q14, Q16 e Q17 não apresentam grandes problemas já que 

a percentagem de respostas certas a estas questões é bastante alta.  
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Questões 
inquérito Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 

Alunos 
chineses 74% 87% 53.5% 73.3% 64.5% 67.7% 

Alunos não 
chineses 87% 77% 56.7% 75% 67.7% 45.2% 

                
Quadro 4: Percentagem de respostas corretas obtidas por ambos  

                                  os públicos às questões referentes ao texto de informação 
  de trânsito. 

 

Surpreendentemente, no caso da questão Q15, não apenas os alunos chineses 

(53%), bem como os alunos não chineses (56%) apresentam dificuldades em assinalar 

uma resposta certa. A oração-chave em causa é a seguinte: “apenas alguma lentidão na 

Ponte 25 de Abril, onde o trânsito está um tudo nada mais intenso do que há meia hora 

atrás”. Podemos ver que a oração “apenas alguma lentidão” já indica que o trânsito 

não é muito lento, mas a oração subordinada “… onde o trânsito está um tudo nada 

mais intenso do que há meia hora atrás”, reforçando a ideia inicial, acaba por ser, para 

os alunos chineses, um pouco enganadora por poder dar uma impressão de que o 

trânsito aumentou. Quando questionados sobre a intensidade ou gravidade de um 

assunto, nem todos os alunos assinalam a resposta certa porque a sua perceção é 

diferente, especialmente para alunos chineses. De novo, demasiados recursos da 

modalização dificultam, verdadeiramente, a compreensão dos alunos; em particular, a 

dos alunos chineses. A compreensão parece, pois, estar ligada, não só à natureza dos 

recursos usados, mas também à sua quantidade. 

Outros resultados que podem ser considerados surpreendentes, referem-se à 

questão Q18 por ter representado dificuldades para alunos, nomeadamente para os 

alunos não chineses: 45.2% dos alunos não chineses assinalaram F, contra 67.7 % dos 

alunos chineses. A oração-chave desta questão é a seguinte: “Na Avenida da República, 

registou-se um pequeno toque; há que, portanto, evitar esta zona nos próximos 

minutos”. Nesta questão, foi testada mais uma vez a reação dos alunos em relação a 

intensidade de um assunto. Como referido anteriormente, a taxa de correção dos ambos 

grupos de alunos não é alta, mas a dos alunos não chineses é ainda mais baixa. A 

provável explicação para este fenómeno estará na interpretação da expressão “pequeno 
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acidente” que poderá dar a impressão de que o acidente não é grave e, portanto, não 

causou problema para o trânsito da Av. da República.  

Uma breve referência às respostas registadas para a Q13. Esta questão opunha, 

no ato de interpretar, o enunciado “parece que as coisas estão mais calmas por Lisboa” 

ao estímulo do inquérito “Talvez o trânsito esteja mais calmo em Lisboa”. A 

modalidade epistémica quando introduzida por “talvez” não oferece, como já vimos, 

problemas interpretativos aos alunos; porém, “parece que”, no texto, aceitando-se 

que pode inscrever um mesmo valor de incerteza, é, aqui, dito por um locutor cujo 

estatuto na interação (informação de trânsito nos media) não é suposto admitir dúvida, 

incerteza ou indeterminação já que de informação crucial se trata, pode introduzir 

uma certa ambiguidade interpretativa: ou se trata, verdadeiramente, de uma 

modalização, ou de uma liberdade estilística do jornalista (locutor de rádio) que 

decidiu conferir à comunicação um tom de coloquialidade. No texto proposto, é a 

segunda interpretação que vigora. Lembre-se que, dificultando o ato interpretativo, o 

tempo de reação dos alunos foi rigorosamente controlado, não havendo lugar a 

grandes reflexões. Nesta medida, é possível considerar como francamente positiva a 

percentagem obtida para esta resposta, quer dos inquiridos em geral, dos chineses, 

em particular. 

Terminada que está a análise aos dados da parte do inquérito composta por 

textos orais, não queremos deixar de apontar que, ao contrário do que seria de supor, 

os índices de compreensão dos textos orais, por comparação com os escritos, não são 

muito inferiores. É sabido que, sobretudo os alunos orientais, apresentam 

tradicionalmente dificuldades de compreensão superiores na oralidade do que na 

escrita, sobretudo quando se trata de textos autênticos e de velocidade de elocução 

natural; todavia, no que diz respeito aos géneros de informação aqui testados, as 

diferenças não são significativas. Não se podem tirar conclusões decisivas quanto a 

este facto, mas os dados, no mínimo, revelam alguma familiaridade dos alunos com 

este tipo de texto e com o domínio respetivo, ou seja, terão sido, estes textos tipo, 

adequadamente trabalhados em aula. Por outro lado, sendo de natureza diversa os 

recursos de modalização nos textos orais e nos escritos, também não será apropriado 

tirar conclusões absolutas quanto à compreensão comparada de ambos os modos.  
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3.5. Compreensão escrita 

   

 Começaremos a apresentação dos dados pelos enunciados em que a 

compreensão dos inquiridos chineses foi idêntica ou superior à dos não chineses; as 

questões Q19, Q20, Q21, Q22, Q27 e Q28. O texto que serviu de base a este 

questionamento foi o comunicado da administração de um condomínio, sobre a 

gestão dos espaços e tempo de uso da piscina que abaixo se transcreve: 

 

Comunicado do condomínio x sobre o uso da Piscina comum 

Caro utente, 

Vimos chamar a atenção para algumas informações a que convém 

estar atento sempre que pretender usar a piscina. 

Entre as 11.45h e as 14h, sempre que necessário, a piscina está 

reservada a crianças até à idade de 9 anos. Trata-se de uma medida que 

pretende responder ao número de pessoas que acorrem às instalações da 

piscina e edifício social à hora do almoço. Com efeito, verificou-se um 

aumento excecional de utentes nestes meses de verão. 

As crianças são vigiadas pelos nossos monitores, dispensando a 

presença dos pais. Não se trata, bem entendido, de evitar o convívio familiar, 

muito menos, pretendemos que seja uma regra definitiva. 

Caso o nº de crianças, às 13h seja inferior a 50% da lotação da 

piscina, os nossos serviços permitirão a entrada de adultos. Nesse caso, use, 

por favor, as faixas centrais destinadas a adultos e, sempre que possível, dê 

prioridade aos nossos jovens. 

Seguramente que esta medida terá a compreensão de todos.  

 

As questões Q21 e Q22 não representaram grande dificuldade para ambos os 

grupos de alunos; de resto, ambas visavam a compreensão da mesma sequência 

textual, servindo por isso, de controlo interno do próprio inquérito. “Na verdade” e 

“com efeito” são os recursos usados quer no texto do comunicado do condomínio, 

quer no do inquérito; a ambos, os inquiridos reagiram com alto índice de acerto, 

apesar de “com efeito” poder ser associado ao valor do nome “efeito”, com um valor 
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semântico muito distinto do do sintagma preposicional que tem um uso algo formal. O 

inquérito procurou contrastar a compreensão deste facto, tal como, na mesma medida, 

procurou apreciar a compreensão dos valores do verbo convir associados a “convir 

a…”, “convir estar (atento)…” “convir que…”. 

 

Questões 
Inquérito 

Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 

Alunos 
chineses 17.2% 51.7% 82.7% 93.1% 69% 58.6% 51.7% 13.8% 89.7% 

Alunos 
não 
chineses 

20.7% 50% 93.3% 93.3% 83.3% 90% 73.3% 64.5% 35.5% 

  Quadro 5: Percentagem de respostas corretas obtidas por ambos os públicos às questões 
     referentes à compreensão escrita – comunicado de administração de condomínio. 

 

Se a Q22 obteve uma percentagem de compreensão idêntica em ambos os 

grupos, na Q20, o grupo dos alunos chineses ultrapassa os não chineses em 

compreensão, numa percentagem de acerto de compreensão muito mais baixa (50%) 

do que a da questão anterior. Aceita-se que, dada a posição de autoridade autoral do 

comunicado (gestão do condomínio), a expressão “convém estar atento”, em “algumas 

informações a que convém estar atento sempre que pretender usar a piscina”, admita  

uma interpretação em que o valor deôntico se aproxime de “obrigação”, como está 

patente no texto do inquérito. Esta será uma explicação plausível para o baixo índice 

de compreensão em ambos os grupos. Ainda assim, consideramos significativo que 

sejam os alunos chineses os mais atentos à distinção dos valores deônticos em causa.  

Deste primeiro grupo de cinco questões, resta apresentar os dados e comentar 

as respostas à compreensão das questões Q19 e Q27 que representam dois casos 

particulares no inquérito à compreensão, porque, em primeiro lugar, a Q19 obtém a 

menor percentagem de compreensão em ambos os grupos (cerca de 20%), em 

segundo lugar, os dados relativos à Q27 representam a maior diferença interpretativa, 

com privilégio da compreensão dos alunos chineses (89% vs. 35%).   

A Q19 procura contrastar a compreensão dos valores do verbo convir 

associados a “convir a…” (texto do inquérito) e “convir estar (atento)…” (texto do 

Comunicado). Constata-se, pela comparação das respostas às Q19 e Q20, que a 
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insegurança quanto ao valor destes recursos da modalidade deôntica interfere 

fortemente na compreensão de ambos os grupos. 

Quanto aos dados da Q27, significativos por se registar uma muito maior 

percentagem de compreensão por parte dos inquiridos chineses, é bom ter presente 

que nada há no comunicado que refira a possível concordância dos destinatários como 

é referido no texto da questão “ Sabemos que nem todos vão concordar, mas regras 

são regras”. Neste caso, e ao arrepio do que tem vindo a ser afirmado nesta 

dissertação, os alunos chineses parecem estar mais atentos aos fatores contextuais, 

tendo estabelecido uma relação mais delicada entre enunciado e a voz (de autoridade) 

do emissor presente na expressão popular coloquial “regras são regras”. Será possível 

depreender que os aprendentes chineses estiveram mais aptos a entender o caráter 

impositivo do comunicado, mas também, como temos vindo a verificar, sempre que os 

valores deônticos da obrigação são expressos por modalizadores bem definidos em 

enunciados simples. Os resultados obtidos para a afirmação Q28 confirmam que, 

apesar das dificuldades em certas sequências textuais, a compreensão global do texto 

não foi comprometida. 

Passaremos a analisar as respostas à questões que ofereceram mais 

dificuldades aos inquiridos chineses: Q23, Q24, Q25, Q26. 

Em primeiro lugar, refletiremos sobre a questão Q26, cujas respostas 

ofereceram o maior índice de diferenciação entre dois grupos (13% vs. 64%). O 

enunciado do inquérito, “Trata-se de uma regra que será definitiva”, encontra 

correspondência na sequência do Comunicado da Administração do condomínio em  

“Não se trata, bem entendido, de evitar o convívio familiar, muito menos, 

pretendemos que seja uma regra definitiva”. 

Estamos perante dois enunciados, o do comunicado e o do inquérito, que 

recorrem à indefinição do sujeito, o que, como já foi anteriormente comentado, não é 

muito favorável à compreensão dos alunos chineses, desde logo, pelo uso da 3ª pessoa. 

Em “Trata-se de uma regra que será definitiva” verificamos que a metáfora gramatical 

tem correspondência, na possível oração congruente, num processo relacional (”é uma 

regra que…”). No enunciado do comunicado, o mesmo recurso (tratar-se de…), embora 
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com polaridade negativa, admite uma paráfrase de valor semântico muito diferente 

(“nós não queremos…” ou “a regra não pretende…”), de significado volitivo, portanto. 

Para um aluno chinês, nenhuma das formulações é natural, ou seja, não tem paralelo 

no comportamento linguístico da língua materna, nem nos recursos nela disponíveis. 

Juntando ao acima afirmado, o texto do comunicado acrescenta duas 

expressões modalizadoras (“bem-entendido” e “muito menos”) de significado e 

funções muito distintas. Do ponto de vista do aprendente chinês, a inserção destes 

modalizadores, de alguma forma, causa uma interrupção do sentido do enunciado, 

mesmo que os alunos tenham tido contato anterior com as expressões modalizadoras. 

Em mandarim, usam-se pouco este tipo de recursos modalizadores, no qual incluímos 

os advérbios, como já foi analisado anteriormente. Quando, em mandarim, um falante 

opta por modalizar desta forma o seu enunciado, normalmente, fá-lo colocando o 

modalizador no início da oração ou frase, em vez do meio ou em outra posição. Caso o 

advérbio, ou outro recurso, seja inserido no meio do enunciado, o texto fica menos 

compreensível e a estrutura fragmentada.  

Esta sequência textual tinha, portanto, muitos ingredientes para dificultar a 

compreensão dos alunos chineses: recursos para a deslocação da fonte deôntica (para 

um sujeito indeterminado), sobremodalização (utilização de recursos modais diversos, 

com funções distintas, em diversas posições frásicas. A confluência destes recursos 

justifica a maior diferença na compreensão escrita registada nas respostas ao inquérito. 

Em Q23, de certo modo, o que se pretendia testar era idêntico: um enunciado 

do comunicado administrativo já acima comentado que encontra correspondência no 

enunciado do inquérito em que o locutor (nós, o coletivo da administração) assume a 

autoria das suas decisões. Ambos os grupos considerados sobem os índices de 

compreensão´, relativamente a Q26; porém, a diferença entre chineses e não chineses 

continua a ser muito significativa. As considerações feitas às respostas de Q26 serão, 

pois, válidas para este item. 

Relativamente à questão Q24, as prováveis explicações para o resultado 

desnivelado em desfavor dos alunos chineses podiam ser duas. Uma, ditada pela nossa 
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experiência de aprendente, prende-se com a hipótese de os alunos chineses não 

reparam, suficientemente, na frase no fim do texto “Caso o nº de crianças…,… 

permitirão a entrada de adultos ”, tendo dado demasiado valor a “Entre as 11h45 e as 

14h, sempre que necessário, a piscina está reservada a crianças.”. Interpretaram, 

portanto, que às 13h, a piscina ainda estaria reservada às crianças e assinalaram a 

afirmação como falsa. Este tipo de ocorrências, ainda de acordo com a experiência 

própria, são mais frequentes na oralidade do que na interpretação de textos escritos. 

Outra explicação é que o modalizador “sempre que necessário” não foi 

compreendido pelos alunos, e, portanto, teriam interpretado que “é sempre 

necessário” a piscina ser reservada às crianças, entre 11h45 e 14h. 

  Quanto à questão Q25, que é destinada a testar a compreensão da 

modalização epistémica, tem como correspondente textual o enunciado “Seguramente 

que esta medida terá a compreensão de todos.” Podemos, também, encontrar duas 

explicações para os resultados obtidos. Primeiro, para alguns alunos chineses, o valor 

do advérbio modalizador “seguramente” não será muito bem compreendido quer nos 

contornos semânticos da palavra quer na funcionalidade da mesma quanto à 

afirmação do grau da certeza do locutor. Tomemos, como exercício académico, o lugar 

de um aprendente chinês que consulte um dicionário para desvendar o valor da 

expressão. O dicionário bilingue Português-Chinês (Chen，2001) será o preferido por 

ser o mais usado em Portugal entre a comunidade aprendente chinesa. Este dicionário  

não tem definição para “seguramente”, apenas para o adjetivo “seguro”, que é a 

seguinte:  

1. 安全的 ( seguro)  

2.可信賴的 (confiável)  

3. 確信無疑 (Sem dúvida). 

 Num dicionário de língua portuguesa (Dicionário Verbo, 2006), a definição 

deste advérbio é a seguinte: 1. Com segurança, sem perigo. 2. Com tranquilidade, 

segurança, determinação. 3. Por certo, com certeza.  



63 

 

Como sabemos, as várias definições prováveis para uma palavra, são sempre 

dependentes do contexto para decidir qual definição a aplicável. Faltando uma 

referência ao advérbio, torna-se muito mais difícil para os alunos entenderem os usos 

e as definições corretas e todos os contornos semântico-pragmáticos.  

 Outra explicação tem a ver com o juízo de probabilidade. Um enunciado 

desta natureza pode, dependendo de um ou outro recurso usado, pode variar o seu 

valor entre 0% e 100% e os modos ou processos que os portugueses usam são, 

realmente, difíceis de assimilar. Portanto, o que está em causa em relação à questão 

Q25 é que, no parecer de alguns alunos chineses, “seguramente” pode não ser igual a 

“certeza”, podendo admitir interpretações como “quase certeza” ou “muito provável”.  

 

3.6. Pequenos diálogos 

 Abordaremos as escolhas propostas aos inquiridos, contabilizando as escolhas 

múltiplas, diálogo a diálogo, pela ordem que se apresentavam no inquérito. Assim, em 

primeiro lugar, para o diálogo “Em casa, com uma visita”, obtiveram-se respostas 

idênticas por parte dos alunos chineses e não chineses, o que denota uma 

compreensão fácil da modalidade expressa, projetando a ação no futuro. Dos alunos 

que não escolheram a opção certa, 16% escolheram a opção que aponta para um valor 

de probabilidade e 10%, o de obrigação.  
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             Figura 2: Percentagem relativa das escolhas relativas às perguntas Q29-Q34 

 

 Ao contrário do revelado pelos índices de compreensão do diálogo anterior, 

como pode ser visto na consulta dos figuras/gráficos 2 e 1, registou-se um 

desequilíbrio na compreensão dos valores deônticos envolvidos no pequeno diálogo 

Q30, como também vai acontecer na compreensão dos diálogos Q31, Q33 e Q34. O 

desequilíbrio apontado resulta em desfavor dos alunos chineses, como pode ser visto 

no Gráfico 1.  

 

 

Gráfico 1: Índices relativos de compreensão obtido para a Q30 
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Aceite-se que na Q30, a interpretação do modal “dever” está apenas apoiada 

em informações do próprio diálogo (mãe e filha estão perdidas em local não referido) 

pelo que o valor modal apenas é identificável à luz de uma relação mãe-filha, em que a 

primeira intervém para estabelecer a “certeza” do que “deve” ser feito. 

Aparentemente, os inquiridos chineses têm mais dificuldade em socorrer-se do 

estatuto dos participantes na interação para identificarem o valor modal. De resto, 

situação idêntica acontece no caso da Q31, onde os contornos da interação são muito 

mais claros para que a interpretação de “hão de enviar-me…” como a expressão de 

uma obrigação, tenha o suporte no estatuto do enunciador. De novo, apenas 41% dos 

inquiridos chineses responderam acertadamente, contra 80% dos restantes alunos. O 

quadro 6 permite visualizar a distribuição das escolhas das perguntas Q29-Q34, tendo 

em conta os dois públicos.  

Ques 

tões 

Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 

Ch N/ chi Ch N/ chi Ch N/ chi Ch N/ chi Ch N/ ch Ch N/ chi 

Opção

1 
3 0 9 4 18 23 1 1 12 9 5 1 

Opção

2 
16 16 6 1 6 4 6 7 6 1 1 0 

Opção

3 
7 8 2 1 5 3 17 16 5 9 7 3 

Opção

4 
3 7 12 25 0 0 5 7 6 12 16 27 

Quadro 6: Distribuição das escolhas das perguntas Q29-Q34, tendo em conta os dois públicos.  
  Ch (inquiridos chineses), N/ch (inquiridos não chineses) 

 

 Em Q32, a probabilidade expressa pelo modal “dever” teve um alto índice de 

compreensão, sendo equilibrado em ambos os grupos. Os inquiridos que não 

responderam acertadamente vacilaram, em proporção idêntica, entre a certeza (“É 

amanhã, de certeza” e leve incerteza (“julgo que é amanhã), o que poderá indicar uma 

incapacidade de compreensão da leitura que não está de acordo com os nível dos 

cursos que frequentam, como nos confirmaram alguns professores. Note-se que se 

trata de uma percentagem mínima de alunos.   
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As respostas a Q33 revelaram, não só um menor índice global de compreensão 

dos inquiridos, como a mais baixa percentagem de compreensão entre os alunos 

chineses (19% para os alunos chineses, 31% para os não chineses). Tenha-se em conta 

que a Q33 ”, aponta para uma expressão da probabilidade contida no enunciado 

“posso ter pouco tempo”; porém, o valor de possibilidade é aparente já que 

corresponde, na verdade, a um valor assertivo de certeza. A possibilidade como 

reforço retórico da assertividade não parece ter sido ainda assimilada pelos 

aprendentes em geral. 

 Finalmente, “entre colegas na sala de aula”, o que interessava verificar é a 

compreensão da atenuação das expressões da ordem realizada através do uso do 

imperfeito do indicativo que, na pergunta alternante, ou na chave proposta é também 

atenuado através do uso do indicativo “emprestas-me”. 

 

 

Gráfico 2: Índices relativos de compreensão obtido para a Q34 

Os resultados foram surpreendentes por revelarem dificuldades reais na 

compreensão. Menos de 50% dos alunos chineses conseguiram compreender o jogo 

interpretativo entre o micro diálogo e o enunciado do inquérito. Trata-se de uma 

assunto (atenuação da expressão da ordem) que vigora nos programas de língua desde 

os níveis mais baixos. Tratando-se da última questão do inquérito, o cansaço e a pressa 

para deixarem o incómodo de responder a um inquérito pode explicar parte dos 

valores obtidos, mas, na verdade, gostaríamos de confirmar, em novo estudo, a 

vaidade das respostas à Q34. Bem sabemos que a ausência do mesmo tipo de 

modalidade na língua materna pode condicionar o instinto natural do aluno chinês 
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aquando da resposta a um questionário que lhe propõe uma escolha múltipla; porém, 

não é esperável, a este nível, interpretar, como foi o caso, um enunciado deste tipo 

como situado num tempo passado, não identificando o processo de atenuação. 

Globalmente, estes dados oferecem algumas pistas interpretativas 

interessantes. Claramente, a compreensão do oral e do escrito é afetada, mais em 

sequências textuais modalizadas do que nas restantes, mais junto dos inquiridos 

chineses do que nos não chineses. Nas considerações finais, convocaremos as 

principais conclusões do estudo. 

 


