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Capítulo 1: Enquadramento teórico 

 

 

 

 

1. Contexto 

Neste capítulo, vamos fazer uma breve revisão bibliográfica sobre as questões 

essenciais da modalização, tendo em vista a perspetiva adotada. Antes de abordar esse 

assunto, é de fundamental importância falar sobre o papel do “contexto” na 

compreensão dos alunos de PLE. Como referido na introdução, o conhecimento do 

contexto é fundamental tanto para compreensão de texto, como para a conversa oral. A 

falta de conhecimento, quer explícito quer implícito, das informações contextuais dos 

textos em causa, poderá resultar em interrupção da leitura. Os alunos orientais 

encontram este tipo de problema na aquisição do português, mas, na verdade, até 

quando o texto é escrito na língua materna surgem alguns paradoxos na compreensão, 

sendo frequente a falta de conhecimento de informações textuais sobre o texto. 

Suponho que esta será uma observação válida para todas as línguas dependendo do 

grau de instrução do falante e da familiaridade com o domínio da interação. Por isso, o 

que nos preocupa, aqui, não é somente a importância do papel de informações textuais 

aquando da leitura, mas ainda a informação sobre o contexto geral referente a 

costumes sociais e a cultura em que os participantes estão inseridos.  
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1.1. Contornos de um conceito 

Para a Linguística Sistémico-Funcional (doravante LSF), a noção de contexto é um 

elemento muito importante na construção teórica. Para os linguistas funcionais, a língua 

é vista como uma parte inerente das experiências dos membros de uma sociedade, tal 

como a cultura, em geral. As estruturas linguísticas devem, portanto, ser explicadas em 

termos do ambiente em que vivem e das atividades em que se inserem.  

Para esclarecer este conceito complexo, os linguistas sistémico-funcionais 

dividem o “contexto” em “contexto de situação” e “contexto de cultura”. Segundo Firth 

(1930, p. 155 apud Teun A. Van Dijk, 2008, p. 575-576), o primeiro linguista a usar o 

conceito, o contexto de situação é composto da seguinte maneira: 

1. As características relevantes relativas aos participantes: pessoas, personalidades. 

(a) ação verbal dos participantes 

(b) ação não verbal dos participantes 

2. Os objetos relevantes 

3. Os efeitos das ações verbais. 

Na definição de Firth, há vários aspetos que merecem a nossa atenção. Primeiro, 

o contexto de situação está embutido no dia a dia das pessoas. Segundo, os 

participantes e objetos que fazem parte do contexto da situação têm de ser relevantes. 

Ou seja, num contexto pode haver muitas pessoas, mas apenas algumas constroem o 

sentido para os participantes, tal como, num contexto pode haver muitos objetos, como 

(cf. livros, roupa, etc.,) mas apenas alguns elementos são pertinentes para o significado. 

Terceiro, o contexto consiste principalmente em participantes, ações e as consequências 

dos mesmos.  Ao contrário da sua tendência para que o contexto da situação seja 

somente explicado de uma forma abstrata, Firth apontou algumas características do 

contexto de situação na seguinte observação (1930, p.173  apud Teun A. Van Dijk, 2008, 

p.603 ): 

 (contexto) Económico, religioso, ou estruturas sociais das sociedades, nas quais 

participantes são membros. 

 Tipos de discurso 

 Número, idade, sexo dos participantes 
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 Tipos de funções de discurso  

Pelo acima observado, o contexto de situação poderia ser visto como um tipo de 

contexto social, em que os participantes, ações e suas consequência são os principais 

elementos de uma interação dinâmica.  

Por outro lado, o contexto de cultura é visto como um construto mais vasto e 

abstrato (Halliday, 1999 apud van Dijk, 2008), sendo o contexto de situação visto como a 

instanciação do contexto de cultura. Dado tratar-se de um nível mais abstrato, o 

impacto sobre a língua é também mais difuso e indireto.  

Os efeitos de sentido que a modalização implica encontram-se, muitas vezes, se 

não sempre, explicados na relação estreita entre modalização e contexto. Tomemos 

alguns exemplos onde o verbo “poder” pode assumir vários valores, tais como os de 

possibilidade, obrigação e permissão, dependendo dos diferentes contextos em que os 

enunciados ocorrem. 

Exemplo 1: 

- Não podes assistir a esse espetáculo, porque ainda não tens 13 anos. 

 

Exemplo 2: 

A – E eu, posso ver? 

B – Claro que podes, já tens 15 aninhos.. 

 

Exemplo 3: 

- O livro pode ter sido escrito pelo Carlos. 

No exemplo 1, acompanhado por não, o verbo “poder” funciona como 

modalizador deôntico de proibição.  

O segundo exemplo é a continuação do diálogo em que o locutor pede 

autorização e o interlocutor lhe concede essa autorização que é expressa pelo verbo 

poder. Nesse caso, trata-se de um modalizador deôntico de permissão.  
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No exemplo 3, o verbo poder é utilizado como modalizador epistémico, porque 

apresenta uma possibilidade para o interlocutor acreditar como certa.  

Na maior parte dos casos, o enunciado carece de mais informação contextual 

para que o sentido seja totalmente apreendido; os exemplos acima são prova suficiente 

de quão importante é a informação que circunda o enunciado para determinar o seu 

real valor. 

 

1.2.  Componentes linguísticas e extralinguísticas 

O contexto (de situação e de cultura) diz respeito a costumes, ocasiões, pessoas, 

seja o ambiente geral da sociedade, exerce influência sobre a língua. A influência do 

contexto de situação é mais direto e visível. As pessoas, os objetos e as propriedades 

dos mesmos têm um impacto imediato sobre os discursos e seleção de palavras dos 

participantes, neste caso o uso de língua é mais previsível, assim aumentando a 

compreensão dos alunos. Por outro lado, o contexto de cultura reflete-se nos usos de 

língua, o que não é tão visível.  

Em, o contexto de situação e contexto de cultura referidos acima correspondem-

se ao nível extralinguístico, sendo que o impacto do contexto é mais implícito 

comparado com as categorias tal como sintaxe, léxico gramática em relação a 

aprendizagem de língua.  

Do ponto de vista da LSF, todos os textos atualizam-se em dois níveis: nível 

linguístico e nível extralinguístico. O nível linguístico contém várias subcategorias: 

estrato de conteúdo, o estrato da léxicogramática e estrato de expressão. Cada um dos 

estratos da língua é realizado num outro estrato, no sentido em que o processo de 

ligação de um estrato com outro é designado por realização (Halliday, 2004, apud 

Gouveia, 2009). Na prática, em qualquer processo de comunicação, o falante encontra-

se num contexto sócio-situacional, em que o seu pensamento opera semanticamente no 

primeiro estrato (do contexto para o significado) para, depois, se realizar através das 

escolhas na lexicogramática (do significado para o fraseado), que, por sua vez, se realiza 

no estrato da expressão (do enunciado para o som, o grafema ou o gesto). O diagrama 1 

dá conta deste processo. 
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                                                         Contexto de Cultura 

      Nível extralinguístico           

    Contexto da Situação 

     

 

 

 

Nível de Conteúdo 

                                                         

                                                        Semântica (sistema de significados)   

       

  Nível linguístico                                                                                                       

                                                         

    Lexicogramática  (sistema de enunciados)     

                                                          

                                                                 

 

 Nível da Expressão 

                                                                Fonologia (sistema de som) 

                                                                 Linguagem gestual (sistema de gestos) 

                                                                Grafologia (sistema de escrita) 
Diagrama 1 – Estratos linguísticos e extralinguísticos (Adaptados de Butt, Fahey, Feez, 
Sprinks Et Yallop 200, p. 7. apud  Gouveia, 2009) 

                                                                   

Pelo que se observou acima, nos níveis extralinguísticos muitos fatores são 

determinantes para o significado. A LSF introduz os conceitos, “Registo” e “Género”, 

correspondentes, respetivamente ao contexto de situação e ao contexto de cultura. 

Num primeiro momento, os dois níveis eram modelados num só. Halliday referia-se à 

importância deste nível do seguinte modo: “(…) characterizing the context of situation in 

appropriate terms (…) will reveal the systematic relationship between language and the 

environment” (Halliday, 1978, pág. 142). O campo teórico, porém, desenvolveu-se e 

veio a considerer-se a necessidade de subdividir em dois níveis. J. R. Martin, sobretudo, 

em sucessivos artigos escritos em meados da década de oitenta propõe um conjunto de ideias 

que acabam por estabelecer-se sob a designação de teoria do registo e do género (doravante 

TR&G)  

O Registo está intimamente ligado a variáveis do contexto situacional, e o género 

ao contexto da cultura e consiste em três variáveis: Campo, Relações e Modo. As três 
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variáveis estão interrelacionadas com as três metafunções teorizadas: metafunção 

ideacional, metafunção interpessoal e metafunção textual. O Campo diz respeito à 

nossa experiência do mundo, com aquilo de que se fala e o assunto do texto e 

corresponde a metafunção ideacional que ocorre sempre que usamos a língua para 

codificar a nossa vivência e experiência do mundo. Relações, refere-se às pessoas e às 

relações existentes entre elas, sendo marcada em texto sempre que usamos a língua 

para codificar a interação e mostramos as nossas posições e os nossos enunciados. 

Ajuda-nos, portanto, a codificar significados de atitudes, a marcar a interação e as 

relações sociais, ou seja, está presente em todas as situações em que emerge o 

significado interpessoal. O Modo é a variante de registo que diz respeito ao uso da 

língua para organizarmos os nossos significados ideacionais e interpessoais num todo 

linear e coerente, codificando os significados de desenvolvimento textual e de 

organização retórica. Esta, pois, relacionado com a metafunção textual. 

 No quadro 1 estão representadas as relações das variáveis de registo com a 

respetiva metafunção. 

Descrição Variáveis de registo Metafunção 

A ação social, o assunto 

sobre o qual se fala, a 

natureza da acção 

Campo Ideacional 

A estrutura de papéis, as 

pessoas e suas relações na 

situação de comunicação 

Relações  Interpessoal 

A organização simbólica, o 

canal (fala ou escrita) e o 

modo retórico da linguagem 

Modo Textual 

Quadro 1: As variáveis de registo e a sua relação com as metafunções (adaptado de 

Gouveia, 2009, p. 28) 

A modalização, que definimos como a atitude do falante perante os seus 

enunciados, está, sobretudo, relacionada com a metafunção Interpessoal. O facto de 

que a modalização faz parte de metafunção interpessoal, o que explica que os 

aprendentes de PLE menos comunicativos, mais dificilmente desenvolvem as suas 



12 
 

capacidades para usar e perceber enunciados modalizados em Português, uma vez que 

é uma capacidade que normalmente se desenvolve nas interações das pessoas, o que só 

se desenvolve verdadeiramente através de recursos linguísticos captados no ambiente 

português.  

Ao contrário do que acontece com os falantes de português, os alunos orientais 

normalmente aprendem a utilizar as técnicas que se relacionam mais de perto com a 

organização do discurso (metafunção textual) ou com a lógica da língua (sintaxe e 

morfologia) ou até com a aprendizagem da gramática e do léxico. O significado 

interpessoal, apesar de ser importante, recebe, porventura, menos atenção devido às 

limitações do ambiente (não há ambiente da língua de destino), e, nem professores, 

nem alunos têm motivação suficiente para implementar uma competência interpessoal 

em português. Ou seja, um ano depois de começarem a aprender português, não foram 

acumulados pelos alunos chineses os recursos linguísticos suficientes para lidar com as 

situações do dia a dia. Esta dissertação procura descobrir o como e o porquê das 

dificuldades dos aprendentes de português como língua estrangeira, nomeadamente 

dos alunos chineses, e sugerir alguns procedimentos relativamente à compreensão e 

expressão de enunciados modalizados. 

1.3.  Modo, Modalidade e Modalização 

 

Nesta secção, vamos abordar o conceito de modalização, modo e modalidade, 

revendo brevemente, a bibliografia que sustenta as nossas reflexões.  

 

1.3.1. Modo e modalidade 

 

Regra geral, o modo é considerado como sendo apresentado e realizado pelo 

verbo, conforme a descrição da gramática tradicional, onde o modo verbal é uma 

categoria morfológica que indica a atitude do locutor (dúvida, certeza, suposição, 

necessidade, exigência…) face ao conteúdo do enunciado. (Amorim & Sousa, 2013, 
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p.167) Em português, existem quatro modos: indicativo, conjuntivo, imperativo e 

condicional.  

Dubois (2001, p. 415) propõe a seguinte definição: (modo) “é uma categoria 

gramatical, em geral associada ao verbo, e que traduz (1) o tipo de comunicação 

instituído pelo falante, entre ele e o seu interlocutor (estatuto da frase) ou (2) a atitude 

do falante em relação aos seus próprios enunciados”.  

 Nas definições acima indicadas, há dois pontos que merecem alguma reflexão. 

Em primeiro lugar, modo é uma categoria “morfológica” (Jespersen, 1924, p. 313 apud 

Zhao Chunli e Shi Dingxu, 2011, p. 487), já que, nesta categoria as atitudes dos falantes 

são realizadas através das flexões verbais (que não existe em mandarim). Em mandarim, 

são usados carateres gráficos para produzir enunciados em sequência gramaticamente 

significativa. Cada caractere tem o seu próprio sentido mas não tem marcadores de 

aspeto e tempo. O falante usa diferentes combinações de carateres para expressar o 

que pretende expressar mas, morfologicamente, os carateres não se flexionam. Em 

línguas como o português, conforme o número, sexo, tempo, etc., os verbos são 

flexionados morfologicamente.  

Refira-se que o que acabamos de observar não significa que não exista modo em 

mandarim; apenas, em mandarim, os valores expressos pelo modo exprimem-se de uma 

outra forma. 

O segundo ponto a mencionar é que, conforme a definição anterior, apenas, ou 

sobretudo, a flexão morfológica dos verbos faz parte do modo. Aos advérbios, orações 

adverbiais, locuções adverbiais ou outros modalizadores, não lhes é dado estatuto 

suficiente para a exploração dos valores modais. As flexões verbais que não refletem as 

atitudes do falante, segundo a definição, também não parecem ser pertinentes para o 

conceito, pelo que a flexão de pessoa e número dos verbos não são tidas em conta 

quando de uma avaliação das atitudes dos falantes se trata.  

A relação entre modo e modalidade é uma questão muito discutida entre os 

académicos. A Modalidade pode ser entendida como os meios pelos quais as atitudes 

do locutor refletem nos enunciados (modo). Na opinião de Hengeveld (1988), 
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modalidade é constituída por todos os meios linguísticos por meio dos quais um falante 

pode expressar o seu comprometimento em relação à verdade da proposição. No 

entanto, para outros autores, a modalidade é o resultado da aplicação do modo. Por 

exemplo, Lyons trata a modalidade como consequência da aplicação do modo, e as 

frases que trazem esse traço são aquelas que expressam alguma atitude do locutor 

(Silva, 2012, p. 45).  

De qualquer forma, quer se considere o universo dos meios para a intervenção 

no enunciado, quer, apenas, se encare como consequência da realização do modo, a 

modalidade perspetiva-se como algo que reflete as atitudes do locutor em relação aos 

seus enunciados (ponto de vista do sujeito falante sobre este conteúdo). Através da 

modalidade, o locutor marca a distância que pretende em relação ao enunciado, 

expressando o seu maior ou menor compromisso com o que diz. 

A modalidade revela-se nas seguintes formas (Souza, 2008):  

a) assertiva, que é expressa na frase assertiva, de maneira afirmativa ou negativa; 

b) interrogativa, que se concretiza na frase interrogativa, de caráter afirmativo 

ou negativo. 

c) imperativa, que se expressam por meio de frase imperativa ou optativa, de 

maneira afirmativa ou negativa.   

Ao que parece, a distinção entre modalidade e modo está no caráter indicativo 

deste último sobre a modalidade, ou seja, o modo é que dirá como será realizada uma 

possível modalidade. Modalidade é, pois, consequência da aplicação do modo, e as 

frases que trazem esse traço são aquelas que expressam alguma atitude do locutor 

(Silva, 2012, p.44-45) 

Um fator a ter em conta é o grau e a forma com que o falante assume 

totalmente, em parte ou se afasta do seu enunciado. 

Eis um exemplo que ilustra o que pretendemos sublinhar: 

a) O comboio deve chegar às cinco horas. 

b) O comboio deveria chegar às cinco horas. 
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Os dois enunciados, assumindo a mesma modalidade, são distintos no modo 

como os enunciadores se relacionam com aqueles: em a), o conteúdo do enunciado é 

mais assumido pelo falante; em b) é assumida de forma muito parcial.  

O debate sobre o tipo de questões que temos vindo a abordar, não está, de 

forma nenhuma, encerrado. Para o professor de PLE o seu aprofundamento é crucial. 

1.3.2.  A modalização enquanto área de significação 

As questões que se prendem com a modalização, até hoje, ainda não 

conseguiram assegurar um consenso de opiniões entre investigadores e professores, 

uma vez que as atitudes dos falantes são variadas e não é fácil definir uma categorização 

que se possa incluir todas as modalidades nas línguas humanas. Diferentes autores têm 

diferentes propostas e definições em relação a este conceito e à forma de abordar o 

conhecimento que ele envolve.  

De uma forma geral, pode afirmar-se que a modalização é um fenómeno 

inerente à linguagem humana, através da qual podemos expressar a avaliação sobre o 

dito e interagir com nossos interlocutores, indicando ora como o nosso enunciado deve 

ser lido, ora como queremos que nosso interlocutor reaja. Tal como observado por Koch 

(2004), o fenómeno da modalização tem a função de determinar “o modo de como 

aquilo que se diz é dito”(Koch 2004, p. 24 apud Hoffman e Sella, 2008, p.4) 

Halliday refere a modalização como “área do significado que fica entre o sim e o 

não”, incluindo “ora o sim e ora o não” e “tanto o sim como o não” (2000, p.88 apud 

Zheng Qun, p.41). Mais precisamente, fala-se sobre a modalidade epistémica porque 

esta se divide em assertiva, quando o falante considera verdadeiro o conteúdo da 

proposição, logo comprometendo-se com o dito; quase-assertiva, em que o falante 

considera o conteúdo da proposição quase certo ou como uma hipótese a ser 

confirmada e por isso não se responsabiliza pelo valor de verdade da proposição; e 

delimitadora, que estabelece os limites dentro dos quais se deve considerar verdadeiro 

o conteúdo da proposição, comprometendo-se parcialmente com o dito.  
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Em Jean Dubois (1973, p. 414 apud Silva, 2012, p. 51), a modalização é a marca 

que o sujeito deixa aos seus enunciados. Aliás, o locutor, através da modalização, expõe-

se totalmente, parcialmente ou tenta exprimir-se sobre qualquer vínculo com o que 

profere. Da mesma forma, Maingueneau (2001) define a modalização como o 

posicionamento do sujeito em relação ao enunciado. Eis o que nos diz: 

          O discurso só é discurso enquanto remete para um sujeito ( um 

EU)  que se posiciona  como fonte de referências pessoais, temporais, 

especiais e, ao mesmo tempo, indica que atitude está a tomar em 

relação ao que diz em relação a seu coenunciador (fenómeno de 

“modalização”). (Maingueneau, 2001, p. 55 apud Adilson Ferreira 

de Sousa p.42 ) 

Para Maingueneau, portanto, além da relação entre o falante e os seus 

enunciados, a modalização diz, também, respeito ao compromisso em que o locutor 

estabelece tacitamente com o seu interlocutor. De diferentes formas, o locutor 

expressa-se para que o próprio enunciado seja aceite pelo interlocutor. De acordo com 

os objetivos e juízo do locutor, o enunciado é feito em termos de explicitude, atenuação 

ou até ofuscamento total da presença do locutor para obter os efeitos que pretende. 

Esta relação que o locutor estabelece com o seu interlocutor será mais forte quando 

pretender deixar marca sobre o interlocutor ou queira que o interlocutor faça de acordo 

com o seu desejo.  

Para explicar o grau desta relação entre o locutor com os enunciados e com o 

interlocutor, Dubois (2001) explica o fenómeno de modalização a partir de três 

conceitos: distância, transparência e tensão. Pode ler-se no seu Dicionário de Linguística: 

 (1)O conceito de distância considera a relação entre sujeito e mundo por 

intermédio do enunciado (…); (2) o conceito de transparência estuda a 

presença ou o apagamento do sujeito da enunciação; (3) o conceito de tensão 

dá conta das relações entre o falante e o ouvinte por meio do texto: ser/estar e 

ter marcarão a tensão mínima; os auxiliares querer, poder, etc., a tensão 

máxima. Dubois (2001, p. 414) 
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Pelo exposto, os três conceitos referem-se ao grau de envolvimento que o 

locutor tem com o próprio enunciados e com o seu interlocutor. Os primeiros dois 

conceitos referem-se à relação entre o locutor e os seus enunciados no que diz respeito 

à explicitude, atenuação e até mesmo ao ofuscamento total das impressões ou da 

presença do locutor. Os elementos que constroem esta relação incluem os linguísticos e 

paralinguísticos (como as entonação no texto oral, a pontuação no texto escrito, entre 

outros). Uma breve referência aos três conceitos: 

a)Distância:  

Relativamente ao conceito “distância”, há um limite máximo e um limite mínimo. 

Quando o sujeito se apresenta totalmente distante de seu enunciado, considera que ele 

faz parte dum mundo distinto do dele. Sugere que ele fala de uma coisa que não tem 

nada a ver consigo, havendo, também, um limite mínimo, quando o locutor assume 

totalmente o seu anunciado. Aliás, quando o locutor permite que se aperceba a sua 

posição (contra ou a favor), a distância entre o locutor e os seus enunciados será mínima. 

b)Transparência:  

O conceito de transparência está relacionado com a presença ou apagamento do 

sujeito da enunciação. Quando o locutor deixa que seja identificado o seu 

comprometimento com o enunciado, normalmente, usa as expressões do tipo “Eu acho”, 

“Eu acredito”. Pelo contrário, se o locutor não quer ser identificado e opta por ficar mais 

protegido, usa as expressões como “ É possível que …”, “Parece que …”. Deste modo, a 

transparência tem a ver com a presença que o locutor quer que esteja presente no 

enunciado.  

c)Tensão:  

O conceito tensão tem a ver com a atuação do locutor sobre o seu interlocutor. 

Quando o locutor tenta deixar a marca da sua ação (junto do interlocutor), a tensão será 

máxima, e isto ficará claro quando utilizar os verbos como querer, dever etc. Será 

mínima quando não registar grande interesse de ação sobre interlocutor. Por exemplo, 

no exemplo “Seria melhor que saísse daqui” observa-se que o enunciado constata uma 
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interferência do locutor sobre o seu interlocutor, deixando implícito um pedido ou uma 

ordem para expressar sua vontade de que não se ficasse.  

 

1.3.3.  Modalizadores 

A modalização, como marca linguística de manifestações discursivas, entre as 

quais, da argumentação, pode ser expressa através de muitos recursos linguísticos, 

entre os quais os advérbios, os auxiliares modais, os verbos de atitude proposicional, os 

modos e tempos verbais, os predicados cristalizados e as orações modalizadoras. Os 

elementos lexicais identificados acima são designados modalizadores, elementos 

linguísticos que materializam, explicitamente, a modalização e que são classificados de 

acordo com o tipo de modalização que expressam nos enunciados. Koch (Koch 2002, p. 

85 apud Nascimento, 2012, p.4) apresenta uma lista de vários tipos de lexicalização das 

modalidades, que transcrevemos a seguir: 

a) performativos explícitos: eu permito, eu ordeno, eu proíbo, etc.; 

b) auxiliares modais: poder, querer, dever, precisar, etc.; 

c) predicados “cristalizados”: é necessário, é provável, é certo, é preciso, etc.; 

d) advérbios modalizadores: possivelmente, provavelmente, certamente, 

necessariamente, etc.; 

e) formas verbais perifrásticas: poder, querer, dever,  etc. +infinitivo; 

f) modos e tempos verbais: imperativo; certos empregos de conjuntivo; hipótese, 

notícia não confirmada; uso do imperfeito do indicativo com valor de 

irrealidade, etc.; 

g) verbos de atitude proposicional: eu creio, eu sei, eu duvido, eu acho, etc.; 

h) operadores argumentativos: um pouco, quase, mesmo, etc. 

i) entoação: (que permite, por ex.: distinguir uma ordem de um pedido, na 

linguagem oral); 

Há modalizadores fundamentais por desempenharem a função de atenuação, 

fazendo com que o sentido original dos verbos ou intenção do locutor diminua ou quase 

se oculte, o que dificulta a perceção dos alunos, designadamente, os alunos chineses, no 
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que diz respeito ao grau de um acontecimento ou ao entendimento de um texto, 

sobretudo quando é constituído por vários modalizadores. A forma lexical, a posição e o 

tempo gramatical do modalizador têm uma relação inseparável do contexto dos 

enunciados no que diz respeito aos efeitos de sentido. Podemos observar nos exemplos 

seguintes que diferentes posições indicam diferentes interpretações semânticas:  

(1) Francamente, o João estava bêbado. 

(2) João estava francamente bêbado. 

Para um falante nativo, estes enunciados podem não constituir dificuldades 

acrescidas mas, para um aprendente de PLE falante de uma língua muito apartada, os 

contornos de significado de 1) e 2) podem tornar o enunciado indecifrável. 

 

1.3.4.  Funções da modalização 

No dia-a-dia das pessoas, modalização é uma parte inerente da língua humana. 

Além de estudo sobre ensino da gramática na aula, há mais estudos sobre a 

modalização no discurso publicitário, discurso político, discurso dos media, etc. Em 

seguida, vamos ater-nos nas funções da modalização em áreas específicas. Os tópicos 

por nós considerados são a argumentação, as funções de atenuação e intensificação e a 

modalização em textos como os jornalísticos:   

(1) Argumentação 

Koch (1997 apud Pessoa, 2011, p. 92) explica que os modalizadores podem ser 

considerados como elementos que contribuem para a construção da argumentação, já 

que há uma pretensão do falante em orientar o seu enunciado de modo a produzir no 

ouvinte determinadas conclusões. No discurso publicitário, encontramos 

frequentemente o uso dos modalizadores como os auxiliares modais como meios de 

persuasão para influenciar os consumidores. Entre os auxiliares modais, o verbo poder é 

usado com frequência na instauração de permissões, como em a), e o verbo dever, na 

instauração de obrigação e proibições, como em b). 
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a) “Se tem algo que o preocupa, seja ela na sua vida privada ou 

profissional, agora pode aceder a um site que o vai seguramente 

ajudar a encontrar a solução…” 

 

b) Este pequeno veículo urbano não deve ser avaliado em dimensão, 

mas em resolução e conforto.  

Outros tipos de discurso em que o apelo ao interlocutor é determinante, tal 

como o discurso político, para além de convocarem uma certa formalidade, 

oferecem ao aprendente dúvidas sobre o seu real valor. 

(2) Atenuação e intensificação 

As expressões de dúvida e de certeza recorrem, tipicamente, aos recursos da 

modalidade epistémica, e materializam-se em formas comuns para expressar as 

opiniões ou sugestões, designadamente, na escrita académica visto que ajudam os 

autores a equilibrar convicção com a precaução e assim, a balancear o texto na direção 

própria. Os elementos que se usam para conseguir tais funções são denominados 

marcadores epistémicos da atenuação (hedges) e da intensificação (boosters). Hyland 

(2000 apud Dias & Silveira, 2011, p. 444) categoriza, do seguinte modo, dois tipos 

básicos de modalidade epistémica: 

1) Os marcadores de atenuação (Hedges), como “provavelmente”, “pode”, 

“parece”, expressam possibilidade, ao contrário de certeza, indicam que a 

informação é apresentada como opinião. No discurso académico, este recurso 

retórico representa humildade e respeito para com os seus pares. 

2) Os marcadores de ênfase (Boosters), como “claramente”, “obviamente”, “é 

claro”, expressam convicção, impõem uma proposição com confiança e 

marcam o envolvimento e solidariedade do autor com seus leitores. 

O uso dos marcadores de atenuação e de intensificação têm recebido muita 

atenção por parte dos especialistas, uma vez que é uma prática comunicativa que ganha 

existência dentro de um processo interacional em qualquer comunidade. O 

conhecimento da organização retórica dos géneros ajuda a conseguir o reconhecimento 
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pela comunidade e a aceitação pelos leitores. O tal conhecimento da organização 

retórica implica saber as convenções ou regras existentes numa comunidade discursiva 

particular. Tais convenções podem assegurar tanto o reconhecimento do trabalho pelos 

leitores, quanto a aceitação por parte da comunidade científica na qual se está inserido.  

Por exemplo, a escrita académica é um dos temas mais pesquisados. Segundo 

Dias e Silveira (2011, p.445), é na secção de “Introdução” que o autor procura convencer 

a comunidade científica da importância e relevância do tema escolhido, traz o problema 

e faz referências a leituras já estabelecidas e fundamentadas, enquanto na seção 

“Discussão”, possivelmente conseguirá obter a aceitação dos resultados da sua pesquisa. 

O discurso académico, por nós escolhido como referência, não é, naturalmente, o que 

convoca maior densidade de enunciados modalizados, mas, seguramente, oferece 

muitas dificuldades ao aprendente chinês quando atinge um determinado nível de 

proficiência. 

(3) Modalização em textos jornalísticos. 

Se a modalização no discurso académico é utilizada, sobretudo, como uma forma 

de o enunciador se apresentar neutro, obtendo assim a aceitação dos leitores, no 

campo jornalístico, a modalização é uma ferramenta aplicada para conseguir a aceitação 

e confiança dos leitores, e ainda mais, para fazer o leitor crer na realidade e veracidade 

de um evento narrado.  

 A notícia, assim, para além da narrativa de um evento é um ato de promoção, 

aproximando-se em parte do discurso promocional. Esta constatação de que a notícia 

não se apresenta como reflexo objetivo e imparcial da realidade dificilmente é aceite 

pelos jornalistas, uma vez que a construção da credibilidade do jornal é prioridade das 

comunicação social. Porém, é quase impossível relatar um fato sem que se tome um 

ponto de vista e uma certa orientação discursiva, percetível pela própria escolha e 

ordenação das ações e vozes dos envolvidos nos factos. Assim, no pressuposto de que o 

ponto de vista é inseparável da reportagem, o papel da modalização é crucial. 

Sobre a testemunha que terá escrito que o dux estaria com 

“sede de praxar”, o juiz considera que o seu contributo para a 

descoberta da verdade não é, “de todo, promissor”. Mas decidiu, 
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apesar disso, “conceder aos assistentes a oportunidade de tudo ser 

feito para o cabal esclarecimento do ocorrido”. 

O magistrado avisa, porém, que não está em causa “qualquer 

apreciação judicial da natureza das praxes, e menos ainda de qualquer 

comissão de praxes”. Assim, prossegue, não se “vislumbra” que “possa 

efetivamente surgir qualquer luz sobre o essencial: o que 

objetivamente ocorreu” com os seis jovens que morreram. 

(Público,18/10/2014) 

Pelo texto acima transcrito, podemos ver que, para ser objetivo, se recorre ao 

emprego de modo futuro do presente composto do indicativo (terá escrito) e modo 

condicional (estaria) para expressar uma probabilidade quando a realidade de um 

evento ainda é duvidosa. Os usos de “efetivamente” e “objetivamente” indicam que o 

magistrado considera que apenas provas concretas poderiam conduzir a avanço 

essencial no julgamento. Pela utilização dos modalizadores acima indicados, o uso de 

modalidade epistémica é fundamental para construir uma possível leitura dos factos e  

para conquistar a confiança dos leitores.  

Por outro lado, podemos ver que fazer crer ou convencer os leitores também é 

uma característica dos meios de comunicação social, uma vez que uma das suas 

atribuições é a de descobrir a realidade, o que às vezes só se pode conseguir através da 

análise das pistas de um evento.  

Mas isso não chega. Prova disso é que já ao final do dia as 

maiores agências vieram cortar o rating do banco, sinal de que ainda há 

alguma coisa por explicar. E a incerteza é a pior inimiga dos mercados. A 

classificação de dívida do banco, tal num nível de “lixo”, mas agora ainda 

está pior, depois de ter sido colocada num grau altamente especulativo.    

(Público, p.46 12/7/2014) 

 

No texto acima, observa-se que o enunciador modaliza seu próprio dizer pela 

certeza (crer ser) e pela verdade (saber ser), percetíveis pelo emprego do modo 

indicativo dos verbos empregados ao fazer seus julgamentos e relatar as situações, 

apresentando-as como evidentes. Por exemplo, em “a incerteza é a pior inimiga dos 

mercados” e “agora ainda está pior”, faz-se crer que a situação é muito grave, 
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ultrapassando os factos relatados, e que devem ser tomadas medidas para fazer face a 

crises posteriores. 

Conforme pudemos observar, nas relações comunicativas estabelecidas pelos 

jornais com seus leitores, mais do que um fazer saber (informar sobre os eventos do 

mundo), há fazer crer, mesmos que seja dissimulado por meio de recursos discursivos 

que dão ao discurso uma aparência de objetividade, imparcialidade e realidade. O 

próprio efeito de objetividade construído no texto é já um procedimento para 

conquistar a confiança do leitor e a crença nos eventos narrados e nos juízos dos 

jornalistas. A modalização é um dos mecanismos que permitem perceber essa relação 

entre o enunciador e o enunciatário e explica seus modos de presença no discurso. 

Não esqueçamos que os textos dos media, escritos ou orais, estão entre os mais 

utilizados nas aulas de língua portuguesa PLE, sobretudo após o nível A2 e que os 

aprendentes chineses, não estando familiarizados com as incidências da modalização, 

podem ter dificuldades acrescidas na compreensão do significado essencial de uma 

notícia. 

 

1.3.5.Tipologia de modalidade 

          (1) Modalidade proposicional e modalidade eventual 

Em relação à tipologia da modalidade, apesar de existirem termos diferentes 

para as subcategorias de modalidade, diversos autores chegaram a algum consenso 

sobre os fenómenos linguísticos. 

Palmer (2001) classificou as modalidades do sistema modal em dois tipos: 

modalidade proposicional e modalidade eventual. A modalidade proposicional estando 

relacionada com o juízo do locutor relativamente à proposição do enunciado. A 

modalidade eventual dizendo respeito às atitudes do locutor em relação a um potencial 

evento no futuro. A distinção entre a modalidade proposicional e modalidade eventual é 

frequentemente feita por comparação com a modalidade epistémica e modalidade 

deôntica. Podemos ver a distinção nos dois exemplos que se seguem: 
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1. É possível que a Ana esteja em casa. 

2. É necessário, à Ana, estar em casa. 

O primeiro exemplo indica claramente dizer respeito ao juízo do locutor, 

enquanto o segundo fala sobre uma obrigação relativamente a um assunto que poderá 

acontecer no futuro.  

 

(2) Modalidade epistémica e modalidade evidencial 

Segundo Palmer, a modalidade proposicional, de acordo com a sua propriedade, 

tem duas subcategorias: modalidade epistémica e modalidade evidencial. A diferença 

essencial entre ambas é que a modalidade epistémica é sobre o juízo do locutor em 

relação a um status factual de uma proposição, enquanto a modalidade evidencial diz 

respeito às evidências que o locutor tem sobre um status factual. No entanto, apesar da 

distinção acima identificada, a modalidade epistémica é mais usada, uma vez que o juízo 

do locutor é, habitualmente, mais ou menos, baseado nos factos que conhece, seja o 

conhecimento geral ou experiência pessoal, dito, etc. Tal como Nuyts (1993, p. 946 apud 

Dall’Aglio-Hattnher 1996, p.156) questiona, todo o juízo modal está baseado num facto; 

o que pode variar é a qualidade do facto que se tem, mas “sem evidência, nenhuma 

avaliação de um estado de coisas (EC) é possível – pode-se, então, simplesmente dizer 

que não se sabe”. Portanto, para simplificar a discussão, alguns autores preferem a 

modalidade epistémica para representar a categoria de modalidade proposicional. 

Quanto à modalidade epistémica, Lyons (1977 apud Dall’Aglio-Hattnher, 1996, p. 

155) divide em duas subcategorias: objetiva e subjetiva. A modalidade epistémica 

objetiva é caracterizada em termos da avaliação que o falante faz do estatuto de 

realidade do estado de coisas (EC) designado pela predicação. Para essa avaliação, o 

falante faz um cotejo entre o EC designado pela predicação e o conhecimento que ele 

possui sobre a “situações possíveis”. (Em Palmer, esta modalidade objetiva é designada 

por modalidade evidencial). Por outro lado, a modalidade subjetiva, epistémica foi 

caracterizada em termos do comprometimento do falante com relação à verdade do 

conteúdo da predicação que ele apresenta para ser considerado. Para essa avaliação, “o 
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falante revela-se como a origem da informação e também como aquele que apresenta 

um juízo sobre a informação contida nessa predicação”  

Relativamente à modalidade epistémica, Palmer aponta ainda mais três tipos de 

juízo que se nota frequentemente em línguas: especulativo, dedutivo, assumptivo. 

Podemos ver as funções pelos exemplos: 

1. O João provavelmente está em casa. 

2. O João devia estar em casa. 

3. O João vai estar em casa. 

A primeira indica a incerteza do locutor relativamente à presença do João. 

Quanto à segunda, o locutor faz um juízo firme com base nos factos, tais como uma 

vista de amigos. Na terceira, o juízo é baseado no facto de como o João é geralmente 

conhecido.   

 

(3) Modalidade deôntica e modalidade dinâmica 

As modalidades deôntica e dinâmica são os dois tipos principais de modalidade 

eventual. A diferença entre estas duas modalidades encontra-se em que, com a 

modalidade deôntica, os fatores condicionantes, relativamente ao que está em causa, 

são externos, enquanto no caso da modalidade dinâmica, os fatores são internos. A 

modalidade deôntica está relacionada com a obrigação e permissão cuja origem é 

externa, (cf. regras e leis), enquanto a modalidade dinâmica diz respeito à capacidade e 

a vontade do locutor. O autor define a modalidade dinâmica como sendo orientada para 

o sujeito no que diz respeito à habilidade (natureza física, moral ou intelectual) ou 

desejo (do sujeito), e não a uma opinião ou atitude do falante. Costuma dizer-se que a 

modalidade dinâmica pode traduzir-se por “ser capaz de”, “estar habilitado a”. A 

distinção pode ver-se nos seguintes exemplos: 

1. O João pode entrar. 

2. O João sabe falar Francês. 
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O enunciado 1 tem a ver com permissão, enquanto 2 está relacionado com a 

capacidade do indivíduo em causa. 

Quanto à modalidade deôntica, Lyon (1977) sugere-nos a seguinte descrição : 

O termo deôntico é amplamente usado por filósofos para se 

referir a um ramo particular ou extensão da lógica modal: a lógica da 

obrigação e de permissão….modalidade deôntica diz respeito à 

necessidade ou possibilidade de atos serem executados por agentes 

moralmente responsáveis.                                              (Lyons, 1977, p. 823) 

Na definição de Lyon há várias características que merecem a nossa atenção. A 

primeira é que a análise da modalidade deôntica depende essencialmente de um 

conjunto estabelecido de regras sociais e morais. A partir dessas regras e convenções 

estão estipulados os valores de permissão, proibição e obrigação. A segunda, além da 

convenção de regras sociais e morais, é necessário também que haja o reconhecimento, 

por parte dos membros de uma dada sociedade, dos valores e peso dessas normas. 

Lyons dá o exemplo seguinte para explicar a relação entre as convenções e o 

agente: se X reconhece ser obrigado a executar uma ação é porque existe alguém ou 

alguma coisa que X reconhece como tendo autoridade para fazer recair sobre ele a 

obrigação de agir nesse ou naquele sentido, podendo ser uma pessoa ou instituição a 

cuja autoridade X se submete (1977, p. 832). 

Terceiro, a modalidade deôntica não descreve um ato em si mesmo, mas um 

estado de coisas que será obtido, caso seja realizado, em algum tempo futuro. Por 

úlltimo, a modalidade deôntica está ligada intrinsecamente com a noção de futuro: ao 

impor algo a alguém, a execução do ato será futura, seja próximo ou não, já que não 

podemos impor que alguém realize um ato no passado. (Nadja Paulino Pessoa, 2008, p. 

94) 

Quanto aos meios de expressão da modalidade deôntica, destacam-se o uso dos 

verbos auxiliares (poder, dever, precisar, necessitar) e verbos plenos (permitir, obrigar, 

deixar), dos adjetivos em posição predicativa (é preciso, é necessário, é obrigatório), 
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substantivos (obrigação, proibição, sugestão) e advérbios (obrigatoriamente, 

necessariamente), os quais podem concorrer num mesmo enunciado. 

 

Tipo de Modalidade Subtipos Efeito de sentido no 
enunciado ou enunciação 

Modalidade 
proposicional-diz respeito às 
atitudes do falante em 
relação ao valor do facto ou a 
status factual da proposição 

Modalidade 
epistémica 

Expressar o 
julgamento sobre o status 
factual da proposição 

Modalidade 
evidencial 

Apresenta a 
evidência que tem sobre o 
status factual de uma 
proposição 

Modalidade 
eventual- apresenta algo que 
ainda não aconteceu e é 
apenas potencial 

Modalidade deôntica Expressa a avaliação 
sobre o caráter facultativo, 
proibitivo, volitivo ou de 
obrigatoriedade 

Modalidade dinâmica Expressa a 
capacidade de algo ou 
alguém realizar o conteúdo 
do enunciado 

Quadro 2: Tipos e subtipos de modalidade, segundo Palmer (2001, p. 7-10). 

 

 

1.4.  Pretérito como modal 
 

Além das modalidades acima indicadas, o uso de pretérito também tem uma 

função importante para modalização, nomeadamente para expressar irrealidade, 

potencialidade, exploração. O mesmo indica a falta de confiança do falante, bem como 

uma forma para expressar um julgamento débil e tentativo. O pretérito como modal é 

tratado como uma categoria por várias razões. Primeiro, é marcado por “tempo”. 

Segundo, este tipo de modal acontece simultaneamente com os marcadores irreais. 

Palmer (2001, p. 203) Por exemplo, em português, quando formular um pedido, 

frequentemente usa-se pretérito imperfeito do indicativo como o enunciado 1). 
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1) Queria um café. 

Neste caso, a frase 1) é marcado por pretérito imperfeito do indicativo apesar de 

ser do tempo presente. Por outro lado, também usa-se o pretérito como modal para 

exprimir opinião ou julgamento tentativo, a saber: 

2) Pensava que era melhor pessoa para este lugar.   

Além do pretérito imperfeito do indicativo, o condicional é também muito usado 

para formular pedidos ou expressar um julgamento tentativo. Tal como pretérito 

imperfeito, no condicional, a frase no tempo presente é marcado por verbo condicional 

e utilizado para indicar acontecimentos tidos como incertos e para formular pedidos ou 

desejos. (Amorim, Sousa,2013, p. 170) Por exemplo:  

3) Seria ela a autora do crime? (incerteza). 

4) Gostaria que me emprestasses esse livro. (formular pedido) 

Segundo Palmer (2001, pp.s 203-204), o uso de pretérito como modal é 

designado “Modal-passado”, que é identificado como diferente das outras modalidades 

em que a modalização é feita por marcadores de tempo em vez de advérbios auxiliares, 

predicados cristalizados, etc.  

 

1.5.  Objetiva e subjetiva 

Tal como definido por Halliday, a modalização é a “área do significado que fica 

entre o sim e o não”, incluindo “ora o sim e ora o não” e “tanto o sim como o não”. Esta 

definição reflete uma característica importante de modalização. É que a modalização 

tem muito a ver com o juízo do locutor quando este atenua e enfatiza um enunciado. Os 

enunciados modalizados, quer objetiva quer subjetivamente nas definições académicas, 

são muitas vezes feitos na base de conhecimento geral ou de inferências dos locutores. 

E como não há um padrão objetivo para medir o significado, é sempre uma questão 

difícil para os alunos estrangeiros perceberem se o locutor está a dizer mais sim ou mais 

não.  
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No que diz respeito à avaliação, quando os alunos de PLE são questionados sobre 

o grau ou o significado em relação a um acontecimento, perceber as pequenas 

diferenças das opções a escolher é sempre um desafio, uma vez que os alunos de PLE, 

apesar de terem aprendido português durante algum tempo, ainda se encontram sob 

forte influência da língua materna e dependem muito da tradução (de língua materna 

para português) enquanto aprendem português – referimo-nos à experiência pessoal 

que, supomos, pode ser generalizada aos aprendentes chineses. O problema é a dois 

níveis:  

Primeiro, a tradução (mental) perde facilmente o sentido original do português. 

Por exemplo, no diálogo seguinte, podemos ver o impacto da tradução em língua 

materna.  

- Está um calor abrasador, não é, Maria do Carmo? 

- Tens razão. hei de comprar um aparelho de ar condicionado para esta 

sala. Já não é sem tempo… 

 

   a) Talvez vá comprar um aparelho de ar condicionado. 

      b) Vou comprar um aparelho de ar condicionado. 

      c) É provável que vá comprar um aparelho de ar condicionado. 

 d) Sou obrigada a comprar um aparelho de ar condicionado. 

 

Alguns alunos de PLE (não apenas alunos chineses) escolham d) porque “haver 

de” significa “ter de”, por isso, pensa-se que se está obrigado fazer alguma coisa. 

Segundo, os alunos não percebem o sentido exato do enunciado ou das palavras 

e acontece que, em regra, os alunos dependem do dicionário de português-língua 

materna, ou por exemplo, do dicionário de português-chinês. A tradução em língua 

materna, todavia, não corresponde exatamente ao sentido de palavra portuguesa. 

Definir o conteúdo de “pouco” ou “muito” está muito dependente de contexto, da 

cultura ou do indivíduo. 

 Por exemplo, no caso da modalidade epistémica, Lyon afirma que esse tipo de 

modalidade pode ser dividido em: epistémica objetiva, quando o falante está 

comprometido com a factualidade do estado-de-coisa (EC) descrito; e epistémica 

subjetiva, que se concerne à expressão da opinião ou das inferências do falante. 
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Relativamente ao compromisso ou à inferência do falante, a modalidade deixa as suas 

marcas no juízo, não se podendo assumir este como inteiramente subjetivo ou objetivo.  

Quanto à modalidade deôntica, é ainda mais subjetiva porque os modais 

deônticas são frequentemente usados para indicar permissão ou obrigação emanada do 

falante. Às vezes, o falante pode parecer independente do que é dito, por exemplo: 

1. Podes fumar aqui. 

2. Tens de tirar os sapatos quando entrarmos no templo. 

Geralmente, a consequência do enunciado implica que o falante concorde com a 

permissão ou a obrigação envolvidas. 

Os enunciados usados nos textos que compõem o inquérito e as próprias 

questões enunciadas no inquérito não colocam grandes problemas de definição no que 

aos valores modais diz respeito. Esta dissertação também não pretende explorar o 

campo teórico da modalidade; apenas revisita-a enquanto recurso da língua pertinente 

para se compreender o processo de aprendizagem de uma língua (o português) por 

aprendentes de origem chinesa. Faz sentido, neste momento, que se faça uma breve 

apresentação da modalização em mandarim, tarefa que será realizada no próximo 

capítulo. 

 

 


