
2º Ciclo 

Português Língua Segunda/Língua Estrangeira 

  

Contributo do relato de discurso para o 
desenvolvimento da competência 

comunicativa de estudantes timorenses 
do nível B1 

 
Ana Jesuinha Guterres  

 
M 
2019 
 
 



 

 

Ana Jesuinha Guterres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo do relato de discurso para o desenvolvimento da 

competência comunicativa de estudantes timorenses do nível B1 

 

 

Relatório realizado no âmbito do Mestrado em Ensino de Português Língua Segunda/Língua 

Estrangeira, orientado pela Professora Doutora Fátima Silva 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 

Fevereiro de 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contributo do relato de discurso para o desenvolvimento da 

competência comunicativa de estudantes timorenses do nível 

B1 

 

Ana Jesuinha Guterres 

 

 

Relatório realizado no âmbito do Mestrado em Ensino de Português Língua Segunda/Língua 

Estrangeira, orientado pela Professora Doutora Fátima Silva 

  

 

 

Membros do Júri 

 

Professora Doutora Ângela Cristina Ferreira de Carvalho 

Faculdade de Letras – Universidade do Porto 

 

Professora Doutora Isabel Margarida Ribeiro de Oliveira Duarte 

Faculdade de Letras – Universidade do Porto 

 

Professora Doutora Maria de Fátima Henriques da Silva 

Faculdade de Letras – Universidade do Porto   

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação obtida: 17 valores



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

Aos meus pais, Daniel e Angélica 

Aos manos, Egídio, Aires, Bendito e Juvito 

Ao mano Salvador, de quem nunca me esquecerei





 

7 

Sumário 
 

 

Declaração de honra ....................................................................................................... 10 

Agradecimentos .............................................................................................................. 11 

Resumo ........................................................................................................................... 13 

Abstract ........................................................................................................................... 14 

Índice de gráficos............................................................................................................ 15 

Índice de tabelas ............................................................................................................. 16 

Índice de Anexos ............................................................................................................ 18 

Lista de abreviaturas e siglas .......................................................................................... 19 

Introdução ....................................................................................................................... 20 

Capítulo 1 – Enquadramento Teórico ............................................................................. 22 

1.1. Fundamentação teórica linguístico-discursiva ..................................................... 22 

1.1.1. Relato de discurso: proposta de definição .......................................................... 22 

1.1.2. Aspetos a considerar no relato do discurso ........................................................ 24 

1.1.2.1. O contexto enunciativo e a relação entre interlocutores ................................. 24 

1.1.2.2. Formas de Relato ............................................................................................. 26 

1.1.2.3. Verbos introdutores ......................................................................................... 30 

1.1.2.4. Sistema dítico .................................................................................................. 33 

1.2. Fundamentação teórica didática para o relato de discurso................................... 36 

1.2.1. Descritores do QECR para o nível B1 com implicações na intervenção realizada

 ...................................................................................................................................... 36 

1.2.2. Ensino do relato de discurso em aula - Que abordagem? .................................. 40 

1.2.2.1. Abordagem tradicional do relato de discurso:  o seu caráter limitador ........... 40 



 

8 

1.2.2.2. Abordagem comunicativa do relato de discurso ............................................. 44 

Capítulo 2. –  A intervenção pedagógico-didática ......................................................... 49 

2.1. Contexto da implementação do estágio pedagógico ............................................ 49 

2.2. Caraterísticas do público aprendente ................................................................... 49 

2.3. A intervenção pedagógico-didática...................................................................... 55 

2.3.1.  Planificação ....................................................................................................... 55 

2.3.2. Implementação do plano didático-pedagógico ................................................... 56 

2.3.2.1. Unidade didática 1 ........................................................................................... 56 

2.3.2.1.1 Unidade letiva 1 ............................................................................................ 57 

2.3.2.1.2. Unidade letiva 2 ........................................................................................... 59 

2.3.2.2. Unidade didática 2 ........................................................................................... 60 

2.3.2.2.1. Unidade letiva 3 ........................................................................................... 61 

2.3.2.3. Unidade didática 3 ........................................................................................... 63 

2.3.2.3.1. Unidade letiva 4 ........................................................................................... 64 

2.3.2.3.2. Unidade letiva 5 ........................................................................................... 65 

2.3.2.3.3. Unidade letiva 6 ........................................................................................... 66 

2.4. Análise das produções dos estudantes ................................................................. 67 

2.4.1. Produções da unidade letiva 1 ............................................................................ 69 

2.4.2. Produções da unidade letiva 2 ............................................................................ 81 

2.4.3 Produções da unidade letiva 3 ............................................................................. 82 

2.4.4. Produções da unidade letiva 4 ............................................................................ 84 

2.4.5. Produções da unidade letiva 5 ............................................................................ 87 

2.4.6. Síntese ................................................................................................................ 94 

2.5. Dados da avaliação dos alunos acerca da atividade docente ................................. 95 

Considerações finais ..................................................................................................... 101 



 

9 

Referências bibliográficas ............................................................................................ 103 

Anexos .......................................................................................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

Declaração de honra 

 

 

Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado previamente noutro 

curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a outros autores 

(afirmações, ideias, pensamentos) respeitam escrupulosamente as regras da atribuição, e 

encontram-se devidamente indicadas no texto e nas referências bibliográficas, de acordo 

com as normas de referenciação. Tenho consciência de que a prática de plágio e auto-

plágio constitui um ilícito académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Porto, 8 de fevereiro de 2019] 

 

[Ana Jesuinha Guterres] 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

Agradecimentos 

 

A Ti Senhor, expresso a minha simples gratidão. Graças a Ti tudo foi e será sempre 

possível.    

Ao Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. pelo apoio de financiamento 

através do seu programa da bolsa de estudo de que beneficiei, endereço o meu profundo 

agradecimento.   

À UNTL, pela confiança depositada, fazendo com que percorresse confiantemente 

o meu percurso académico, pela oportunidade dada, que me levou chegar até onde estou, 

e pelo apoio financeiro, aqui deixo um muito Obrigada. 

Ao Dr. Diogo Freitas pela dedicação e pelo empenho para que todos os assuntos da 

bolsa e da cooperação com a Universidade do Porto corresse lindamente, muitíssimo 

obrigada.  

Ao gabinete de Relações Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, em especial à Dra. Carla Augusto, pelo auxílio, facilitando o tratamento de 

questões administrativas da Faculdade e a comunicação com a UNTL e o Instituto 

Camões, agradeço imenso.  

O meu sincero agradecimento à Professora Fátima Silva por ter aceitado ser a minha 

orientadora do estágio pedagógico e deste relatório. Pelo empenho, pela orientação, 

paciência, pelas sugestões e palavras de apoio nos tempos de aflição, um enorme e 

profundo obrigada.   

Agradeço à Professora Isabel Margarida Duarte, na qualidade da diretora do Curso, 

a sua simpatia. E a todas as professoras do curso agradeço a partilha da sabedoria.  

Agradeço à Professora Luísa Malato, à professora Elísia Ribeiro e ao professor 

Márcio Vieira o acolhimento e a amizade.  

À minha família, a quem estou eternamente grata pelo incondicional amor. 

Agradeço aos meus queridos pais a educação que me deram, aos manos e cunhadas a 

partilha e ajuda. Às minhas sobrinhas e aos meus sobrinhos pelos momentos de risos e 

gargalhadas. Agradeço igualmente a compreensão da minha ausência ao longo destes dois 

anos, pois precisamente foram esses momentos em que precisámos mais uns dos outros. 



 

12 

A todos um obrigada do fundo do coração, por tudo o que têm feito por mim, cuja 

retribuição é impossível. Devo-Lhes tudo. 

Ao Joaquim, pela compreensão, pelo constante apoio, especialmente nos momentos 

mais aflitos deste caminho académico, mesmo estando longe. Muito muito obrigada por 

estares comigo.   

 Agradeço profundamente ao Dr. António Rafael o seu apoio e a sua amizade. 

 Uma enorme gratidão ao Dr. Carlos Gomes, por ter disponibilizado a sua turma 

para que pudesse realizar o meu estágio pedagógico e aos meus queridos alunos, com 

quem aprendi muito, pela colaboração.  

 Ao Lar Universitário de São José de Cluny, obrigada por ser para mim um lugar 

de conforto e por me oferecer pessoas queridas e acolhedoras (as irmãs Otília, Isabel, 

Hermínia e Jacinta, o Pe. Zé Pedro, o Senhor Jorge, a Lucília, a Fátima, a Antonieta). A 

todos os meus sinceros agradecimentos.  

Queria, igualmente, agradecer aos amigos e colegas do Curso de MPLE, aos amigos 

e colegas timorenses/portugueses de perto e de longe, cujos nomes não consigo 

mencionar um por um, que de uma ou de outra forma me deram as mãos ao longo desta 

caminhada e da minha estadia no Porto. Pelos votos de sucesso, por um olá e um sorriso 

que oferecem sempre que nos cruzamos, pelos momentos de riso que partilhamos, muito 

obrigada.   

Agradeço às minhas queridas amigas Rita Santos e Raquel Santos e à sua família a 

amizade, a irmandade e o acolhimento. Estarão sempre no meu coração. 

Agradeço à minha amiga Rita Espada e à sua família a generosidade e a amizade.  

Às minhas queridas amigas Madalena e Cecília muitíssimo obrigada pela amizade e 

irmandade. 

 

 



 
 

13 

Resumo 

O presente relatório tem como tema central o relato do discurso e como objetivo central 

o seu desenvolvimento como contributo para melhorar a competência comunicativa de um 

grupo de estudantes timorenses do nível B1. 

O relatório subdivide-se em duas partes. Na primeira parte, de natureza investigativa, 

dá-se conta dos resultados da pesquisa realizada, tanto a nível mais linguístico e discursivo 

quanto a nível pedagógico-didático, no sentido de fundamentar o quadro em que se 

desenvolveu a segunda parte, de natureza mais prática, embora sempre articulada com a 

investigação. Assim, foram considerados os conceitos operatórios mais relevantes para a 

descrição do relato de discurso, nomeadamente a situação enunciativa, a relação entre os 

interlocutores, as formas de relato, os verbos introdutores do relato e o sistema dítico. Foram, 

no âmbito da teorização didática, considerados dois modelos de abordagem do relato de 

discurso e discutida a sua eficácia. Neste contexto, recorremos, entre outros, a Duarte (2003), 

Reyes (1996 e 2002) Duarte e Silva (no prelo), Monteiro (2014), Ferreira (20015) e Lu (2016).  

 Na segunda parte, descrevemos e avaliamos a ação desenvolvida no estágio 

pedagógico, subdividindo esta parte em duas fases: i) descrição das unidades didáticas 

desenvolvidas; ii) análise das produções dos estudantes; e iii) avaliação da atividade docente 

pelos estudantes. A análise dos dados foi feita de forma qualitativa e mostrou que a 

intervenção contribuiu, ainda que de modo não muito significativo, para o desenvolvimento 

da competência comunicativa dos estudantes através das situações em que foram solicitados 

para relatar o discurso de outrem ou o seu próprio discurso. Teve impacto, sobretudo, ao nível 

da consciencialização para a necessidade de ter em conta a situação comunicativa, com os 

seus parâmetros, não só no relato de discurso, mas em todos os usos situados da língua. 

   

Palavras-chave: relato de discurso, abordagem enunciativo-pragmática, competência 

comunicativa, PLE, discurso direto/indireto. 
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Abstract 

The main topic of this study is reported speech and its main objective is to contribute to 

improve the communicative competence of a group of East Timorese students at the B1 level. 

The report is divided into two parts. In the first part, of an investigative nature, we describe 

the results of the research, both at a more linguistic and discursive level and at a pedagogical-

didactic level, in order to support the framework in which the second part, of a more practical 

nature, was developed, although always in articulation with the research. Thus, we considered 

the most relevant operative concepts for describing reported speech, namely the enunciative 

situation, the relationship between the interlocutors, the types of reported speech, the 

introductory verbs and the deictic system. In the didactic theorization, two methodologies for 

dealing with reported speech were considered and their efficacy was discussed. In this context, 

we have used, among others, Duarte (2003), Reyes (1996 and 2002) Duarte e Silva (in press), 

Monteiro (2014), Ferreira (20015) and Lu (2016). 

In the second part, we describe and evaluate the action developed during the teaching training, 

subdividing this part into two phases: i) description of the didactic units that were developed 

and implemented; ii) analysis of students' productions; and iii) evaluation of teaching activity 

by students. The analysis of the data was done qualitatively and showed that the intervention 

contributed, albeit not very significantly, to the development of the students' communicative 

competence through the situations in which they were asked to report speech of others or their 

own speech.  It had an impact, above all, on the level of awareness for the need to consider 

the communicative situation, with its parameters, not only in the discourse report, but in all 

contexts in which language is used. 

   

Keywords: reported speech, enunciative-pragmatic approach, communicative competence, 

PFL, direct/indirect speech.  
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Introdução 

O presente relatório intitula-se “Contributo do relato de discurso para o 

desenvolvimento da competência comunicativa de estudantes timorenses do nível B1”. Como 

se pode depreender através deste título, o tema central do trabalho é o relato de discurso, sendo 

o objetivo central o desenvolvimento da competência comunicativa dos estudantes.  

A seleção deste tema assenta especialmente em duas ordens de razões. Por um lado, 

reconhecemos que o relato de discurso surge frequentemente na nossa comunicação diária, 

pelo que é importante o seu tratamento na sala de aula, criando condições para os alunos 

praticarem e serem capazes de enfrentar as situações reais comunicativas. Por outro, ela 

decorre também de um interesse pessoal em pesquisar de modo aprofundado sobre o tema, 

dada a reflexão feita partindo da realidade que enfrentamos todos os dias em ambiente de 

imersão linguística e que me levou à descoberta de que as regras sobre a transposição do relato 

de discurso, aprendidas numa fase anterior enquanto aluna de português língua 

segunda/estrangeira, nem sempre são válidas em todas as situações de enunciação.  

Assim, efetuamos a nossa pesquisa bibliográfica para fundamentar a nível teórico 

linguístico e discursivo, assim como a nível didático, as opções realizadas na intervenção 

pedagógico-didática desenvolvida com este grupo de estudantes.   

Partindo do referido tema colocamos as seguintes questões:  

— De que modo deve o relato de discurso ser tratado na aula de PLE no nível B1? 

— Como pode o trabalho com este conteúdo contribuir para o desenvolvimento 

da competência comunicativa dos estudantes? 

Estas questões estão associadas a uma hipótese de trabalho que se centra numa 

pedagogia integrada e integradora, que promova o desenvolvimento explícito e implícito das 

várias competências em ação na situação formal de aprendizagem em que se encontram os 

estudantes. Para isso, e ao nível específico do relato de discurso, seguimos a proposta de 

autores como Duarte e Silva (no prelo) no que toca à seleção de materiais e à própria 

elaboração de atividades e exercícios, propondo uma abordagem enunciativo-pragmática que 

possibilite atividades de relatar discurso que respeitem as múltiplas situações enunciativas, 

com a finalidade de promover o uso da língua em situações reais de comunicação.  

Trata-se de um estudo que adapta a metodologia da investigação-ação por 

considerarmos que se trata de « um instrumento valioso, ao qual os professores podem recorrer 
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com o intuito de melhorarem o processo de ensino-aprendizagem, pelo menos no ambiente 

em que atuam» (2015:11), que segue nas suas fases fundamentais, embora, por razões que se 

prendem com o próprio percurso da intervenção, não aplique todos os passos previstos para a  

recolha e avaliação dos dados, no que se refere essencialmente aos vários ciclos previstos (cf., 

e. o. Coutinho et al. 2009; Costa 2015). 

A adaptação desta metodologia de trabalho esta subsumida na estrutura deste relatório, 

que é constituído por dois capítulos: o primeiro é dedicado à teoria e o segundo é focado na 

prática. No primeiro capítulo debruçamo-nos sobre a fundamentação teórica linguístico-

discursiva e a fundamentação teórica didática para o relato de discurso. No segundo capítulo, 

descrevemos o contexto em que realizamos a nossa prática pedagógica, seguindo-se a 

caracterização do perfil sociolinguístico do nosso público-aprendente. Depois, damos conta 

da intervenção pedagógico-didática realizada. Num primeiro momento, apresentamos a nossa 

planificação e, posteriormente, na implementação do plano propriamente dito, descrevemos 

como tratamos o relato de discurso nas nossas aulas bem como os outros conteúdos, 

apresentando as sequenciações de propostas de atividades.  Depois, efetuamos a análise 

qualitativa de dados recolhidos de produções de alunos sobre os exercícios que dizem respeito 

ao relato de discurso e, finalmente, apresentamos a avaliação dos alunos sobre a nossa prática 

docente.   
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Capítulo 1 – Enquadramento Teórico 

O primeiro capítulo deste relatório tem como objetivos centrais estabelecer o quadro 

teórico no âmbito do qual foi desenvolvida a intervenção pedagógico-didática durante o 

estágio pedagógico, tanto no que se refere ao domínio do tópico linguístico-discursivo sobre 

o qual recaiu a nossa investigação, como no que diz respeito aos fundamentos teóricos do 

domínio didático, que nortearam o nosso trabalho prático. 

1.1. Fundamentação teórica linguístico-discursiva  

No que se refere ao enquadramento teórico de natureza linguístico-discursiva, o nosso 

foco centra-se na delimitação dos conceitos operatórios centrais com os quais trabalhamos na 

planificação das unidades didáticas apresentadas na segunda parte deste relatório, não tendo, 

por conseguinte, o intuito de se constituir como uma descrição exaustiva deste tópico, 

multifacetado e muito complexo. Neste propósito, fizemos uma revisão da literatura, seguindo 

de perto Reyes (1996), Duarte (2003), Monteiro (2014), Ferreira (2015) e Lu (2016), por 

termos encontrado nos seus trabalhos uma reflexão aprofundada sobre esta questão e, 

essencialmente nos três últimos, uma revisão da literatura atualizada, com orientação 

científico-didática, vertente similar à do nosso trabalho e que, por isso, nos orientou na 

pesquisa e na reflexão propostas.  

Neste âmbito, de forma resumida, procuramos definir o que é o relato do discurso, que 

subtipos de relato de discurso podem ocorrer, quais as suas funções e quais as suas formas de 

expressão, incidindo especialmente nas componentes que consideramos mais relevantes para 

a sua compreensão e produção como fenómeno linguístico-discursivo. 

1.1.1. Relato de discurso: proposta de definição 

Na nossa atividade discursiva diária nunca nos afastamos da questão a que que se chama 

relatar discurso, pois é com muita frequência que o fazemos, quer relatemos o nosso próprio 

discurso, quer o de outros. Trata-se, pois, de uma atividade quase inevitável na comunicação 

diária, dado que, como afirma Duarte (2003:37), «é difícil falar das coisas, das pessoas dos 

acontecimentos reais ou fictícios sem ter em conta o que sobre eles ou neles foi dito. O próprio 

acto de dizer é um acontecimento que se pode narrar». 
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De forma global, assumimos que o relato de discurso consiste em «diferentes modos de 

reprodução dos discursos ou parte de discursos, pertencentes a uma situação enunciativa 

diversa, passada ou futura, relativamente à enunciação em curso» (Monteiro 2014: 7). Reyes 

(1996), por exemplo, define o relato de discurso como uma atividade de citar. Para esta autora, 

um texto citado é uma representação de um outro discurso ao qual nunca se é sempre 

completamente fiel. Por isso, é importante compreender a intenção do locutor citado, pois 

podemos relatar de diversas formas o mesmo conteúdo sem ter de o fazer tal e qual como o 

discurso original.  De facto, segundo esta autora,  

La cita es una representación lingüística de un objeto también lingüístico: 

otro texto. Esta representación puede ser total o parcial, fiel o aproximada: 

el grado de semejanza entre los dos textos, el reproducido y el que lo 

reproduce, depende de muchos factores, determinados por la intención 

comunicativa del hablante (Reyes 1996:9). 

Duarte (2003), na mesma linha de pensamento, considera que “a citação é uma espécie 

de imagem (sempre incompleta e pouco fiel) de outro discurso, realmente proferido ou 

imaginado, antecipado, construído” (Duarte 2003: 37), pois, quando citamos, nem sempre 

dizemos ou escrevemos de forma literal o discurso que é citado, isto é, interpretamos o 

enunciado e reformulamo-lo.   

Seguindo exatamente a mesma orientação teórica, Ferreira e Silva (2018) reiteram que 

o discurso relatado «permite a um locutor reproduzir, de diversos modos, outro discurso (de 

outro locutor ou de si próprio) a um alocutário, que pode coincidir (1) ou não (2) com o locutor 

original. Este discurso pode já ter sido proferido (3) ou estar previsto (4)» (Ferreira e Silva 

2018: 1061). Os exemplos (1) – (4), extraídos da internet, exemplificam estas diferentes 

situações. 

(1) Eu disse-te que não ia para muito longe. (https://www.wattpad.com/242833698-um-simples-

sorriso-capitulo1-viagem-de-ida) 

(2)  Perante isto disse-me que não iria aceitar a máquina.  (https://portaldaqueixa.com/empresas-

e-servicos/aki-comportamento) 

(3) Lopetegui disse: "Tenho boas recordações dele, tenho carinho por ele”. 

(https://www.ojogo.pt/futebol/1a-liga/porto/noticias/interior/tenho-carinho-e-boas-recordacoes-de-

pinto-da-costa-5137803.html)  
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(4) Ouço este diálogo ao meu lado e aposto comigo que sei o que ela vai dizer a seguir: 

“Queria pôr uma fotografia nossa no Facebook”. 

 (https://www.dn.pt/revistas/nm/interior/de-nova-iorque-com-amor-e-wifi-claro-3334516.html) 

Em suma, no ato de relatar discursos existem dois planos enunciativos, pelo que há 

sempre duas vozes diferentes, a do locutor citado e a do locutor, mesmo quando coincidem na 

pessoa (cf. Ferreira 2015: 27). Em consequência, um discurso origina outro, visto que «o 

discurso se constrói com outros discursos, que o enunciado não existe sozinho, isolado 

amputado da situação própria, mas, pelo contrário, se relaciona com os outros enunciados» 

(Duarte 2003: 44).  

Por outro lado, o relato de um discurso pode cumprir diferentes objetivos, 

nomeadamente criar verosimilhança, vivificar o discurso, prendendo a atenção do 

interlocutor, descredibilizar, numa argumentação, o locutor cujo discurso se relata, usando as 

palavras de outrem para benefício da expressão das suas próprias opiniões, etc. (cf. Duarte & 

Silva, no prelo; Ferreira 2015). 

1.1.2. Aspetos a considerar no relato do discurso 

No relato de discurso intervêm vários fatores, de entre os quais se destacam o contexto 

enunciativo e a relação entre interlocutores. Há ainda a considerar as formas de relato, os 

verbos introdutores do relato de discurso e o sistema dítico. 

1.1.2.1. O contexto enunciativo e a relação entre interlocutores 

Neste conjunto, destaco contexto enunciativo pela sua influência na interpretação do 

discurso, pois só quem conhece o contexto em que ocorre o discurso percebe, de forma 

integral, em princípio, a intenção do locutor e, pode, posteriormente transpô-lo 

adequadamente. Ferreira, entre outros, alerta para a necessidade de se ter em consideração 

que, «ao relatarmos as palavras de outro, estamos a retirá-las do seu contexto enunciativo e 

podemos provocar equívocos» (Ferreira 2015:28).  

Para exemplificar esta convicção da necessidade de considerar o contexto enunciativo 

para fazer um relato adequado, transcrevemos um segmento de uma entrevista, que 

trabalhamos na unidade letiva 2, em que uma pessoa cuja profissão é ser repórter está a ser 

entrevistada e uma das perguntas do entrevistador é a seguinte:   
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(5) Entrevistador: “Olha, diz-me uma coisa, como é estar desse lado? Eu com microfone 

e tu a responderes às minhas perguntas.  

Entrevistado: Garanto que é mais fácil estar desse lado, porque eu agora percebo 

porque é que os nossos entrevistados às vezes ficam com aquele ar assim um bocado 

envergonhado... Porque é um bocado estranho, isto, isto parece uma coisa apontada a 

nós, mas pronto, tá bem, depois eu faço-te uma pergunta a ti”. 

Ao relatarmos tanto a expressão “estar desse lado”, proferida tanto pelo entrevistador 

como pelo entrevistado, dependendo do contexto enunciativo em que se produz o relato do 

discurso, poderíamos usar uma dupla estratégia, apresentada em (6) e (7), com consequências 

interpretativas diversas: em (6), recorre-se a um dítico espacial, que  implica necessariamente 

a consideração do contexto em que ocorre o relato, com o uso essencialmente da aplicação 

das regras tipicamente associadas ao relato do discurso e, especificamente, ao uso de díticos 

espaciais; em (7), usa-se uma estratégia diferente, que permite interpretar o segmento relatado 

de acordo com os papéis desempenhados pelos intervenientes na interação.  

(6)  Ele disse que é/era mais fácil estar daquele lado. 

(7)  Ele disse que é/era mais fácil ser entrevistador do que entrevistado. 

Ainda sobre este aspeto, outra questão a ter em conta é que, quando estamos perante 

uma situação em que um locutor utiliza a ironia, há sempre uma implicação da pragmática. 

Reyes (1990:143) afirma que “la ironia, como la literatura, es un análisis del uso del lenguaje, 

de la adequación de un enunciado a un contexto, de la relación entre una manera de hablar y 

una manera de pensar, de la relación, en suma, entre lenguaje y experiencia”.  É de salientar 

que, no contexto em que a ironia se aplica, a qualidade de voz do locutor também é a chave 

para perceber qual é a sua intenção.  

Para exemplificar o que se acaba de dizer, apresenta-se a seguinte situação: um grupo 

de amigos foram passar férias em Barcelona, em que um deles perdeu a carteira. Quando 

voltaram de lá um outro que não foi, perguntou como correram as férias e o amigo que perdeu 

a carteira respondeu (8): 

(8) - As férias foram uma maravilha! 

Sem ter em conta o contexto, a leitura para o enunciado pode ser a de que o locutor do discurso 

original demonstra satisfação ou felicidade pelo lugar onde foi passar férias, o que poderia ser 
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relatado a um falante, que sem ter ouvido o que foi dito, perguntasse o que o falante tinha 

acabado de dizer. Assim, o relator, na sua reprodução, poderia dizer, fielmente, como em (9),  

(9) Ele disse que as férias foram uma maravilha. 

ou, caso quisesse dar conta da intenção irónica do locutor do discurso original, poderia 

produzir um enunciado do tipo do apresentado em (10): 

(10)  Ele disse que as férias não foram boas. 

 Além do contexto enunciativo, a relação entre os interlocutores assume igualmente um 

papel importante no âmbito do relato do discurso, cabendo ao relator conhecer a relação social 

que tem com o seu interlocutor para se exprimir com adequação no seu relato, o que implica 

o exercício de uma competência sociolinguística. Apresenta-se, como exemplo, uma situação 

em que dois amigos estão a conversar e um conta ao outro como foi a feira do livro do fim de 

semana anterior e diz: 

(11) A feira foi fixe e estava bué da gente.  

Se relatarmos este discurso a uma pessoa com quem não temos uma relação próxima, 

por exemplo um professor, é importante estarmos conscientes da linguagem a ser utilizada, 

pois, nesse caso, devido à relação assimétrica e hierárquica entre os falantes, seria necessário 

substituir as expressões informais por outras mais formais, mostrando respeito pelo princípio 

da cortesia. Assim, uma transposição possível seria a que consta do enunciado (12) ou (13), 

dependendo do contexto enunciativo. 

(12) Ele disse que a feira foi boa e que teve muita adesão.  

(13) Ele disse que a feira tinha sido boa e que tinha tido muita adesão.  

1.1.2.2. Formas de Relato 

Existem várias formas de relatar discursos, mas, no contexto deste trabalho, 

concentramo-nos apenas no discurso direto (DD) e no discurso indireto (DI) por serem aquelas 

que são exploradas na parte prática do trabalho. Este recorte deve-se à profundidade com que 

o relato de discurso é trabalhado no nível B1.1, que é pequena, pois trata-se de uma fase 

essencialmente de exploração introdutória deste conteúdo, e não ao facto de apenas 

reconhecermos as duas formas mais conhecidas, classificadas pela gramática tradicional, 
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como DD e DI, pois a literatura já mostrou de forma inequívoca que o espetro de formas de 

relato de discurso é mais vasto e complexo do que esta classificação simplista poderia fazer 

prever.  

Duarte, na sua tese de doutoramento, além de o fazer noutros trabalhos posteriores 

também, aprofundou este tema, tendo apresentado, além de modelos de vários autores 

(Genette 1972); McHale 1978; Leech/Short 1981; Fludernik 1993; Authier-Revuz 1992; e 

Graciela Reyes 1984, 1993, 1994), o seu próprio modelo (cf., e.o., Duarte 2003: 201-218). 

Neste âmbito, a autora propõe a seguinte classificação dos “patamares de formas de relatar o 

discurso” (Duarte 2003: 201):  DDL, DD, DIL, DI, que, por sua vez, se subdivide em citações 

“repetitivas”, discurso indireto encoberto, DI «pictórico» ou impressionista e DI canónico. 

Por último, considera ainda “formas mais difusas de citação”, que subdivide em discurso 

disperso na narração, modalização autonímica, ironia, alusão, eco e perguntas-eco, 

conflitualidade e condicional de alteridade enunciativa.  

Num trabalho bastante posterior ao citado de Duarte (2003), Monteiro, retomando 

embora a sua proposta, considera também uma outra, adaptada de Calaresu (2004), 

apresentada na tabela 1, que, do nosso ponto de vista a complementa, ao considerar uma 

subdivisão global entre formas explícitas e formas implícitas, por sua vez subdivididas em 

presença ou não de, respetivamente, expressão introdutora e ancoragem cotextual.  

Formas de Relato 

Formas explícitas Formas implícitas 

Com expressão introdutora Sem expressão introdutora 

Com algum tipo de 

ancoragem 

cotextual 

Sem ancoragem 

cotextual 

diretas  indiretas indistintas diretas indiretas indistintas indiretas indistintas indiretas indistintas 

Tabela 1- Formas de Relato, Monteiro (2014:33) 

Ao contrário de uma ideia mais tradicional e simplista de que o DI é uma forma de 

relatar discurso que deriva do DD, considera-se, de forma consensual, nos estudos sobre esta 

questão na atualidade, que ambas as formas são independentes uma da outra, logo são dois 

modos diferentes um do outro de relatar discursos (cf. Duarte 2003, e.o.). Assim, entende-se 

que o DD é uma reconstrução de um discurso, procurando ser fiel à palavra proferida pelo 

locutor do discurso original enquanto que o DI parafraseia o que foi dito por outro, ou seja, 

um modo de relatar mais dirigido para o conteúdo do que para a forma, sendo essa a razão 

pela qual se crê que o DD é uma reprodução literal e que é mais fiel do que o DI. Não obstante 
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a busca do ser original, as duas formas, o DD e DI, são igualmente infiéis. A este respeito, 

Duarte afirma: 

O DD é um simulacro, até no discurso oral quotidiano pois, como se sabe, a 

nossa capacidade de memória é limitada e seletiva e nunca nos permitiria, 

portanto, relatar com absoluta fidelidade o discurso que outro locutor 

proferiu, num momento diferente do tempo (2003:62).  

No DD, o sistema dítico não sofre alteração, isto é, o tempo verbal e os díticos temporais 

e espaciais pertencem ao momento da enunciação, como se pode verificar no exemplo (14): 

(14) O Paulo disse:  

- Cá, em Portugal, faz muito frio. Fico sempre constipado quando cá venho. 

Por outro lado, o DD, ao contrário do DI, mesmo em situações de simulação de 

discurso oral, procura imitar esse discurso oral com o uso, por exemplo, de interjeições e 

repetições, e do tom de voz do locutor. 

 Diferente do DD, o sistema dítico do DI centra-se no relator. O relato é introduzido 

por um verbo dicendi seguido do complementador que, como se mostra no exemplo (15).  

(15) A Gertrudes disse que ia a Évora. 

 Se estivermos perante uma pergunta, tipicamente usa-se uma interrogativa indireta 

com se, como no enunciado (16): 

(16) Perguntaram se querias ser sócio. 

Existem também outras combinações possíveis com o verbo perguntar em contextos similares, 

como se pode ver nos enunciados (17) – (19): 

(17) A Ana perguntou quanto custava o dicionário. 

(18) Ela perguntou onde tinha deixado o computador. 

(19) A Raquel perguntou o que estavas a fazer.   

Dado que, como já foi dito, no DI, o sistema dítico depende do relator, assim a transposição 

de um dado DD para o DI é considerada adequada quando se tem em consideração a situação 

de enunciação relatora. Duarte (2003:80) afirma que “(…) no DI, o único quadro de referência 
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de toda a frase é o ato de enunciação do locutor-relator. Quer dizer: os nomes e os díticos 

(pronomes e advérbios) dependem da perspetiva do relator”. 

Esta situação é exemplificada através do exemplo (20).  

(20) A Gertrudes disse:  

-Aqui, na residência, todos se conhecem. 

Se passarmos o enunciado para o DI sem ter em conta a situação de enunciação 

relatora, seguindo a regra definida pela gramática tradicional, ou falando num contexto em 

que o relator e o seu interlocutor não estão no espaço onde foi realizado o discurso original, a 

transposição seria (20’). 

(20’) A Gertrudes disse que ali, na residência todos se conheciam.  

 Mas se imaginamos que o relator se encontra no mesmo espaço onde foi proferido o 

discurso original, a versão mais adequada seria a (20’’). 

(20’’) A Gertrudes disse que aqui, na residência todos se conheciam/se conhecem. 

Refletindo brevemente sobre a função do DD na oralidade, podemos afirmar, com 

Monteiro (2014:22), que “o uso do DD na oralidade é uma estratégia ou uma escolha estilística 

que pode ter diversas funções de acordo com o contexto e o tipo de discurso”. Sendo assim, 

permite ao relator contar ao seu interlocutor as experiências vividas no seu dia a dia, 

contribuindo para criar um efeito da veracidade dos acontecimentos narrados. O relator, por 

sua vez, reconstrói e torna presente as intervenções dos diversos locutores citados. Ainda de 

acordo com a síntese proposta por Monteiro (2014: 22-23), podemos indicar como algumas 

das funções centrais do DD na oralidade o realce estilístico, nas situações em que há uma 

versão hipotética de um discurso imaginado que se antecipa, de que é exemplo (21); a 

reconstrução do próprio discurso como forma de autocitação ou de suporte de uma dada ideia 

manifestada, como, por exemplo, em (22); ou exprimir perguntas ou objeções hipotéticas de 

autoria de outrem, como se verifica em (23). 

(21) Maria: Amanhã tenho de ir à secretaria pedir um novo formulário, porque perdi o 

que lá fui buscar ontem... 

Rita: Hum...A D. Genoveva vai dizer-te: “Pois... É sempre a mesma coisa, só não 

perdem a cabeça, porque andam com ela agarrada ao pescoço...Veja lá, menina, tenha 
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cuidadinho que a vida não está para brincadeiras! “. (exemplo extraído de Monteiro 

2014:22) 

(22) João: “Rita, não tive desconto hoje nas compras na FNAC... Fui lá ontem à tarde por 

volta das 14h00”. 

Mãe: «Eu disse-te noutro dia: “A promoção é só na parte da manhã até ao meio dia. 

Não queres acreditar!”» 

(23) O professor de Português, durante uma aula, diz: “Na última aula, aludimos ao 

sensacionismo e à rejeição do pensamento na poesia de Caeiro. Contudo, poderão 

perguntar-me «Se o guardador de rebanhos não pensasse como escreveria poemas?» 

(exemplo extraído de Monteiro 2014:23) 

1.1.2.3. Verbos introdutores 

Ao relato de discurso está frequentemente associado o uso de um verbo introdutor, 

embora isso não seja condição necessária, dado que há outras formas possíveis para indicar 

que se vai introduzir o discurso de outrem ou o seu próprio discurso num discurso a decorrer. 

Veja-se, a este respeito, por exemplo, o trabalho de Marques (2015), no qual a autora, a partir 

do corpus de Fala Bracarense, oral, portanto, identifica várias formas possíveis de introdução 

do DD, que não se restringem ao uso de um verbo introdutor de relato de discurso. 

Isso não significa, no entanto, que se negue o papel relevante e a presença frequente 

deste marcador, que assinala tipicamente a existência de uma enunciação primeira. Nos casos 

mais comuns, o discurso originário precede o relato (cf. exemplo (24)). No entanto há casos 

em o discurso primitivo sucede o relato (cf. exemplo (25)). 

(24)  Já o BPI afirma que, no ano passado, “a carteira de crédito às empresas aumentou 

1.139 milhões de euros, o que representa um crescimento de mais de 

16%”.(https://eco.sapo.pt/2019/02/06/banqueiros-desmentem-costa-e-garantem-estar-a-conceder-

credito-as-empresas) 

(25) “Vemos muitas vezes os efeitos das alterações climáticas, não só em Timor-Leste, 

mas em todo o mundo. Efeitos que se notam em inundações ou outros problemas em 

muitos locais", afirmou Demétrio Amaral.  

(http://noticias.sapo.tl/portugues/info/artigo/1531139.html) 
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Há várias propostas de classificação para os verbos introdutores do relato de discurso. 

Duarte (2003) apresenta a proposta de classificação de vários autores, que seguem, ou critérios 

sintáticos, ou critérios semânticos e pragmáticos, defendendo a autora que o critério de 

natureza semântico-pragmático é o mais eficaz, visto que os critérios sintáticos, por si, não 

são suficientes para descrever de forma adequada os verbos de comunicação. Por essa razão 

neste seu trabalho, a classificação que faz dos verbos introdutores do relato de discurso, 

aplicada centralmente ao romance Os Maias, de Eça de Queirós, centra-se em princípios de 

base pragmática.  Monteiro, em 2014, faz uma síntese desta proposta, que transcrevemos na 

tabela 2, porque nos parece fornecer um quadro sistemático e organizado da distribuição dos 

verbos de comunicação ou verbos dicendi, como também são designados, que se coaduna com 

uma transposição científico-pedagógica deste conteúdo no contexto da intervenção que 

realizámos no estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

Verbos de qualificação do dizer 

Remetem para a relação do locutor 

com o que diz, com o tom em que o diz 

e com o que o interlocutor disse 

anteriormente 

Verbos metafóricos, que atribuem sons de 

animais à fala humana 

Exs. Roncar, chilrear, ganir, rosnar… 

Verbos que descrevem fonicamente o ato 

de fala mas não de forma metafórica  

Exs. Balbuciar, cochichar, tartamudear… 

Verbos sinais, que apontam para o conteúdo 

do discurso 

Exs. apregoar, explicar, indicar, revelar… 

Verbos estruturadores do texto, que 

pressupõem uma intervenção anterior do 

locutor ou do alocutário. 

Podem: 

1. Reenviar para progressão da própria 

enunciação do locutor 

Exs. acrescentar, começar, 

concluir… 

2. Reagir à intervenção de um locutor 

Exs. corrigir, interpelar, responder, 

etc. 

3. Reenviar para uma intervenção 

anterior do locutor ou do alocutário 

Exs. insistir, resumir… 
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Verbos assertivos  

Demostram a crença do locutor na verdade daquilo que diz e o seu grau de 

comprometimento com o dito. Revelam um caráter interativo bem como uma 

modalização forte de valor argumentativo. 

Exs. asseverar, afiançar, protestar, sustentar… 

Verbos expressivos  

Descrevem a atitude, o estado emocional, a reação do locutor perante palavras ou 

ações de outrem. 

Exs. abençoar, felicitar-se de, gabar-se, queixar-se…  

Verbos rogativos 

Introduzem perguntas 

Exs. perguntar, pedir, interrogar, inquirir, etc.  

Verbos diretivos 

Denotam tentativas do locutor para que o alocutário faça algo 

Exs. aconselhar, advertir, ordenar, recomendar, prevenir… 

Verbos perlocutórios  

Exprimem o efeito do discurso no destinatário 

Exs. desiludir, consolar, tranquilizar, etc. 

Verbos promissivos 

Visam obrigar o locutor a adotar uma certa conduta futura 

Exs. prometer, jurar… 

Verbos que remetem para uma relação especial do locutor ou do alocutário com 

a proposição expressa  

Exs. confessar, reconhecer, admitir, condescender… 

Tabela 2 - Classificação de Duarte (2003) para os verbos dicendi, adaptada por Monteiro 

(2014:44) 

 A proposta de Leech, cuja síntese transcrevemos de Monteiro (2014), na tabela 3, mas que 

foi já apresentada em Duarte (1999, 2003), apresenta uma classificação tripartida destes 

verbos, distinguindo entre verbos de conteúdo descritivo, com base no seu valor ilocutório, 

verbos de conteúdo fonológico e verbos neutros. Trata-se, do nosso ponto de vista de duas 

propostas tipológicas que se complementam e são produtivas no tratamento do relato de 

discurso, permitindo realizar um trabalho de interpretação semântica com incidência 

pragmática,  



 
 

33 

Verbos de conteúdo 

descritivo 

Verbos ilocutórios 

assertivos 

Comprometem a responsabilidade do 

locutor acerca da verdade da 

proposição expressa 

Exs. afirmar, alegar, anunciar, 

predizer, insistir 

Verbos ilocutórios 

diretivos 

Denotam tentativas do locutor para que 

o alocutário faça qualquer coisa  

Exs. pedir, ordenar, suplicar, 

aconselhar 

Verbos ilocutórios 

promissivos ou 

comissivos  

Visam obrigar o locutor a adotar uma 

certa conduta futura 

Exs. prometer, jurar 

Verbos ilocutórios 

expressivos 

Exprimem o estado psicológico 

especificado na condição de 

sinceridade, em relação a um estado de 

coisas especificado no conteúdo 

proposicional 

Exs. agradecer, felicitar 

Verbos ilocutórios 

rogativos 

Introduzem perguntas 

Exs. inquirir, perguntar 

Verbos de conteúdo 

fonológico 

Trata-se de “noise verbs” como murmurar, gritar, sussurar 

Verbos neutros  Dizer, repetir (que equivale a dizer outra vez) ou responder 

(dizer em resposta) 

 

Tabela 3- Classificação de Leech (1983) para os verbos introdutores do relato, retirado de 

Monteiro (2014: 46) 

1.1.2.4. Sistema dítico 

Por fim, falaremos brevemente sobre o sistema dítico, que, tal como se refere 

anteriormente, é um dos aspetos intervenientes no relato de discurso. Os díticos referem-se a 

pronomes pessoais, por exemplo eu e tu, aos demonstrativos, por exemplo este e esta, e aos 

tempos verbais e advérbios (de lugar: aqui, aí), (de tempo: ontem, hoje).  

Existem três tipos de subsistemas díticos: díticos pessoais, espaciais e temporais. 

Chama-se díticos às «expresiones que se refieren al hablante, a su interlocutor, y al tiempo y 

al espacio en que se produce la enunciación» (Reyes 2002:13).  

Estes subsistemas estão estreitamente relacionados com os aspetos focados nas alíneas 

anteriores, pois trata-se de elementos que determinam, em grande medida, se o nosso relato 

deve ser mais formal ou menos formal e que tipo de alterações é necessário efetuar em função 
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da situação enunciativa.  Duarte (2003: 433-436) explora as formas de transposição de relato 

a seguir tendo em conta diversas situações comunicativas, mostrando que nem sempre 

funciona em todas as situações a regra que a gramática tradicional prevê. É de salientar que, 

além de Duarte, entre outros autores, Reyes (2002:36-41) também apresenta as regras de 

transposição para: (i) os díticos pessoais; (ii) díticos espaciais; e (iii) díticos temporais. 

De seguida, recuperamos as regras definidas por Duarte (2003) para os díticos 

pessoais, espaciais e temporais, dando exemplos nossos para as ilustrar.  

(i) Díticos pessoais 

1. “Se o locutor e o alocutário da primeira enunciação não coincidem com o locutor e o 

alocutário da enunciação citadora, os pronomes pessoais de 1ª e 2ª pessoas passam 

para a 3ª pessoa na transposição para DI.” (Duarte 2003:433) 

(26) a. A Elísia disse à Ana: - Vou buscar-te ao aeroporto. 

b. A Elísia disse que a ia buscar ao aeroporto. 

2. “Se o locutor o alocutário da enunciação citada coincidem com o locutor e o alocutário 

da enunciação citadora, os pronomes pessoais não mudam.” (Duarte 2003:434) 

 

(27) a. Eu disse-te: - vou ao cinema contigo. 

b. Eu disse-te que ia ao cinema contigo. 

3. “Se o locutor da enunciação citadora é o alocutário da primeira enunciação, o pronome 

de 1ª pessoas passa para 2ª.” (Duarte 2003: 434) 

(28) a. Tu disseste: - Vou estudar para Portugal. 

b. Tu disseste que ias estudar para Portugal. 

4. “Se o locutor da primeira enunciação coincide com o alocutário da enunciação relatora, 

o pronome de 2ª pessoa passa a 1ª.” (Duarte 2003:434) 

(29) a. Tu disseste: - tu és corajosa. 

b. Tu disseste que eu era corajosa. 
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5. “Se o locutor da enunciação relatora não estiver presente na primeira enunciação, mas 

for a 3ª pessoa acerca da qual o locutor dessa enunciação diz algo ao respetivo 

alocutário, a 3ª pessoa passa para a 1ª.” (Duarte 2003: 434) 

(30)  a. A Raquel disse à Rita: Ela vai passar férias em Timor. 

b. A Raquel disse à Rita que eu ia passar férias em Timor. 

(ii) Díticos espaciais 

6. “Se o locutor e o alocutário da enunciação primeira estão no mesmo lugar em que se 

encontram os falantes da enunciação citadora, os díticos não se alteram.” (Duarte 

2003:435) 

(31) a. Disse-me: - Cá, no Porto, há muitos turistas. 

b. Disse-me que cá, no Porto, havia muitos turistas. 

7. “Se os interlocutores da enunciação citada não estão no mesmo lugar que os da 

enunciação citadora, os díticos mudam.” (Duarte 2003:435) 

(32) a. Disseram-me: Venham passar cá o Natal. 

b. Disseram-me que eu fosse passar lá o Natal.  

(iii) Díticos temporais 

8. “Se o tempo da enunciação relatada é simultâneo ou posterior ao da enunciação 

relatora, os tempos verbais não mudam, com a passagem de DD para DI.” (Duarte 

2003:435) 

(33) a. Diz-me sempre: - És vaidosa. 

b. Diz-me sempre que sou vaidosa.    

9. “Se o tempo da enunciação relatada é anterior ao da enunciação relatora, os tempos 

verbais mudam. O mesmo ocorre se ambas as situações se situam no passado, ou se 

não há nenhuma indicação contextual sobre quando ocorrem as situações narradas”. 

(Duarte 2003:436) 
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(34) a. Eles disseram: - Hoje voltamos ao Porto. 

b. Eles disseram que voltavam ao Porto naquele dia. 

1.2. Fundamentação teórica didática para o relato de discurso 

Após o levantamento dos conceitos com os quais operámos na intervenção pedagógico-

didática realizada, definidos em termos linguístico-discursivos e tendo em conta literatura 

relevante para o seu tratamento neste âmbito, realizamos, na secção 1.2 uma reflexão sobre a 

produtividade de uma metodologia de base enunciativa e pragmática para a sua exploração 

pedagógico-didática em detrimento de uma abordagem mais tradicional, centrada 

essencialmente em critérios sintáticos. Neste sentido, convocamos alguns trabalhos que nos 

parecem significativos neste domínio, assim como o que está no previsto no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas para o nível B1 ao nível dos descritores com 

implicação neste trabalho. 

1.2.1. Descritores do QECR para o nível B1 com implicações na intervenção realizada 

 A nossa abordagem situa-se na perspetiva comunicativa postulada pelo QECR (2001) 

e de acordo com a qual aprender uma língua não consiste somente em conhecimento da língua, 

mas também na capacidade de a usar num contexto adequado nas suas modalidades oral e 

escrita (ver, entre outros, Tavares (2008); Duarte 2015).  

 De acordo com o QECR (2001), a competência comunicativa abarca três grandes 

componentes: a competência linguística, a sociolinguística e a pragmática. Integram a 

competência linguística os elementos como a competência lexical, a gramatical, a semântica, 

a fonológica, a ortográfica e a ortoépica. São conhecimentos de recursos formais que permitem 

elaborar e formular mensagens corretas e significativas, bem como a capacidade para os usar 

(QECR 2001:157). Sobre a competência linguística o QECR (2001:58), no âmbito linguístico 

geral, diz que um aluno do nível B   

Tem um reportório linguístico suficientemente lato para descrever situações 

imprevistas, explicar a questão principal de uma ideia ou de um problema com bastante 

precisão e exprimir o seu pensamento sobre assuntos abstratos ou culturais, tais como 

a música ou o cinema. 
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Possui meios linguísticos suficientes para sobreviver; tem o vocabulário suficiente para 

se exprimir com algumas hesitações e circunlocuções sobre assuntos como família, 

passatempos, interesses, trabalho, viagens e atualidades, mas as limitações lexicais 

provocam repetições e mesmo, às vezes, dificuldades com a formulação. 

Tabela 4 – Competência linguística geral-nível B1, QECR (2001:157) 

 Quanto ao âmbito linguístico mais específico, o QECR (2001: 60-68) estabelece como 

descritores os que se enunciam na tabela 5. 

Âmbito linguístico mais específico-nível B1 

 

Competência 

lexical 

amplitude do 

vocabulário 

Tem vocabulário suficiente para se exprimir com a 

ajuda de circunlocuções sobre a maioria dos assuntos 

pertinentes para o seu quotidiano tais como a família, os 

passatempos, os interesses, o trabalho, as viagens e a 

atualidade.   

domínio do 

vocabulário 

Mostra bom domínio do vocabulário elementar, mas 

ainda ocorrem erros graves quando exprime um 

pensamento mais complexo ou quando lida com 

assuntos ou situações que não lhe são familiares.   

 

Competência 

gramatical 

 

 

correção 

gramatical 

Comunica, com razoável correção em contextos 

familiares; tem geralmente um bom controlo, apesar das 

influências óbvias da língua materna. Podem ocorrer 

erros, mas aquilo que ele está a tentar exprimir é claro. 

Usa, com uma correção razoável, um repertório de 

‘rotinas’ e de expressões frequentemente utilizadas e 

associadas a situações mais previsíveis.  

Competência 

fonológica 

domínio 

fonológico 

A pronúncia é claramente inteligível mesmo se, por 

vezes, se nota um sotaque estrangeiro ou ocorrem erros 

de pronúncia. 

 
domínio 

ortográfico 

É capaz de produzir uma escrita corrente que é, de modo 

geral, inteligível. A ortografia, a pontuação e a 
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Competência 

ortoépica 

disposição do texto são suficientemente precisas para 

serem seguidas a maior parte do tempo.  

Tabela 5 - Competência linguística específica-nível B1, QECR (2001:60-68) 

 As competências sociolinguísticas referem-se ao conhecimento e às capacidades dos 

aprendentes para lidar com a dimensão social do uso da língua. A sensibilidade às convenções 

sociais tais como os marcadores linguísticos de relações sociais, as regras de delicadeza, as 

expressões de sabedoria popular, as diferenças de registo e os dialetos e sotaques, QECRL 

(2001:169-172). 

 No que toca à adequação sociolinguística de um estudante do nível B1, o QECR (2001: 

173) afirma que: 

✓ É capaz de se exprimir e de reagir a um vasto leque de funções linguísticas, 

utilizando as expressões mais comuns num registo neutro. 

✓ Está consciente das regras de delicadeza mais importantes e atua com correção. 

✓ Procura sinais e está, portanto, consciente das diferenças mais significativas 

entre costumes, usos, valores, atitudes e crenças da comunidade da língua-alvo 

e os da sua própria comunidade.  

Tabela 6 - Adequação sociolinguística-nível B1, QECRL (2001:173) 

 As competências pragmáticas referem-se ao conhecimento do aprendente dos 

princípios de acordo com os quais as mensagens são organizadas, estruturadas e adaptadas 

(competência discursiva), utilizadas para a realização de funções comunicativas (competência 

funcional), sequenciadas de acordo com os esquemas interacionais e transacionais 

(competência de conceção) (QECR 2001: 174).  

 O QECR apresenta alguns aspetos da competência discursiva do utilizador da língua. 

Fazem parte destes aspetos a flexibilidade em relação às circunstâncias, tomada da palavra 

(apresentada como estratégia de interação), desenvolvimento temático e coerência e coesão. 

 Segue, então, o que o QECR diz acerca do que um aluno do nível B1 é capaz em cada 

um dos aspetos mencionados acima.  
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Flexibilidade 

É capaz de adaptar a sua expressão para lidar com 

situações menos rotineiros e até difíceis. (QECR 

2001:176) 

É capaz de explorar com flexibilidade uma ampla faixa 

de linguagens simples para exprimir muito do que quer. 

(QECR 2001:176) 

Tomada de palavra 

É capaz de intervir numa discussão sobre um tópico que 

lhe é familiar, utilizando uma expressão adequada para 

obter a atenção dos interlocutores. (QECR 2001: 177) 

É capaz de iniciar, manter e concluir conversas em 

presença simples acerca de assuntos que lhe são 

familiares ou do seu interesse pessoal. (QECR 

2001:177) 

Desenvolvimento temático 

É capaz, de forma razoavelmente fluente, de relacionar 

os elementos de uma descrição ou de uma narrativa 

simples numa sequência linear de informações. (QECR 

2001:177) 

Coerência e coesão 

É capaz de ligar uma série de elementos curtos, distintos 

e simples e construir uma sequência linear de 

informações. (QECRL 2001:178)  

 Tabela 7- Competência discursiva, nível B1 do QECR (176-178) 

 Está tudo definido como se apresenta anteriormente sobre o que é a competência 

comunicativa e o que ela integra. Cabe então ao professor nas suas aulas criar condições para 

que os seus alunos tenham oportunidades para praticar a língua-alvo, trazendo diversos 

materiais (autênticos), selecionados de forma cuidadosa, adaptando-os ao público de forma a 

que este aprenda o que é necessário aprender, evoluindo de forma eficaz. Seja qual for o 

conteúdo da aula, sem dúvida, integrando-se em cada uma das componentes que a 

competência comunicativa engloba, este deve materializar-se em prática. É pela prática que 

se aprende e que se desenvolve a competência comunicativa. Neste sentido, é indispensável a 

consciência do professor acerca do que deve ser ensinado e é necessário aprender. Azenha 

defende: 
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Quando esses professores descobrirem que os alunos aprendem sobretudo através 

daquilo que fazem e não através daquilo que (ouvem) fazer, a aprendizagem das 

línguas sofrerá uma assinalável evolução e dará um salto em frente (Azenha 

2000:23). 

1.2.2. Ensino do relato de discurso em aula - Que abordagem? 

 Tal como o ensino de línguas estrangeiras em geral, o ensino do relato de discurso na 

aula de português língua estrangeira especificamente deve fazer-se no contexto de uma 

abordagem comunicativa, seguindo um tratamento enunciativo-pragmático. No entanto, ainda 

há muitos contextos em que se privilegia uma abordagem de tipo mais tradicional, 

essencialmente vinculada a critérios de transposição sintática. 

1.2.2.1. Abordagem tradicional do relato de discurso:  o seu caráter limitador 

 A abordagem tradicional diz respeito ao tratamento do relato de discurso em aula que 

privilegia o tratamento de exercícios meramente sintáticos de frases que surgem 

descontextualizadas do contexto com definição de regras de transposição bastante insuficiente 

preconizadas pela gramática tradicional. Trata-se de uma metodologia que nos parece pouco 

produtiva para o tratamento do discurso relatado e, que por vezes, pode provocar mesmo 

resultados pouco aceitáveis comunicativamente, mas que ainda continua a ser provavelmente 

a mais utilizada, apesar de haver já vários trabalhos que evidenciam o seu caráter redutor (cf, 

e.o., Duarte e Silva, no prelo; Monteiro 2014; Ferreira 2015; Lu 2016; Ferreira e Silva 2018). 

 Duarte e Silva (no prelo:3) apresentam seis pressupostos consideradas redutores no 

que respeita ao discurso relatado. Os dois primeiros pressupostos têm a ver com o que a 

abordagem tradicional compreende acerca do fenómeno do relato de discurso que, segundo as 

autoras, são ideias erradas, enquanto os quatro últimos pressupostos se referem à perspetiva 

redutora da aprendizagem do relato de discurso: 

a. “o discurso indireto usar-se-ia para relatar as palavras e os pensamentos de outras 

pessoas;  

b. o relato de discurso seria a transposição estrutural das palavras de um falante 

efetuada por outro falante numa situação espácio-temporal distinta.  

c. seleção de exemplos muito centrada na modalidade escrita e formal;  
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d. frequente utilização de exemplos construídos sem qualquer contexto situacional;  

e. relato de discurso baseado essencialmente em manipulações sintáticas;  

f. transposição discursiva sem relação com a situação de comunicação em que se 

insere o texto”. (Duarte e Silva, no prelo: 3) 

 Transcrevemos esses pressupostos por nos parecer que devem ser objeto de reflexão 

por parte de qualquer docente que lecione este conteúdo e também porque se adequam 

plenamente ao que observámos na análise de alguns manuais didáticos disponíveis no 

mercado, especificamente manuais de PLE. Selecionámos dois exemplares, um português e 

um timorense, para evidenciar que não se trata apenas de uma questão contextual, assim como 

comprovar que é um tipo de abordagem ainda proposto em materiais disponibilizados 

recentemente. 

 Começamos pelo manual de Coelho e Oliveira, intitulado Português em Foco 2, 

publicado em 2017. Embora este manual afirme que “apresenta os aspetos gramaticais 

utilizando uma abordagem comunicativa” e que “embora haja uma explicação dos conteúdos 

gramaticais, estes serão sempre utilizados em contextos comunicativos e funcionam como um 

instrumento para uma comunicação correta” (2017: 6), a verdade é que uma análise cuidadosa 

da unidade 7, designada “O que é que ele disse?” (2017: 93-106) mostra que uma parte dos 

problemas apontados por Duarte e Silva e acima referidos está presente no tratamento deste 

tópico, com especial evidência para as alíneas d. – f., mas também o a. e o b., pois os exemplos 

são descontextualizados, frequentemente sem relação com os textos principais, sendo 

propostos exercícios estruturais que não suscitam respostas dependentes de situações 

comunicativas diferenciadas, além de preconizarem que o relato do discurso é sempre das 

palavras de outrem.  

 A título de exemplo, observemos o que é proposto como solução, na página 181, para 

a alínea 6 do exercício 3 no teste de revisão da unidade, página 106, aqui apresentado como 

exemplo (35): 

(35) 6. Paulo: César, quando é que volta para o seu país? 

Solução: O Paulo perguntou ao César quando é que ele voltava para o seu país.  

(Coelho e Oliveira 2017: 106; 181) 

 Dependendo da situação enunciativa, há outras possibilidades de realização do relato 

de discurso, como, por exemplo, (36), num contexto em que o relator e o seu interlocutor, o 
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Paulo, estão na mesma situação de enunciação, caso em que não há necessariamente mudança 

de tempo verbal de presente para imperfeito: 

(36)  O Paulo perguntou ao César quando é que ele volta para o seu país.   

Uma variante possível seria o uso do presente, como em (36’): 

(36’) O Paulo pergunta ao César quando é que ele volta para o seu país.  

Um outro exemplo pode ser o da aplicação das regras dos díticos pessoais. Nas regras 

apresentadas (Coelho e Oliveira 2017: 101), observamos que a1.ª e a 2.ª pessoas do singular 

e a 1.ª pessoa do plural dos pronomes pessoais passam para a 3.ª pessoa do singular e plural 

(masculino e feminino) no discurso relatado. É o caso que se aplica, no manual, ao seguinte 

enunciado: 

(37) Carla: Hoje estou cansada.  A Carla afirmou que naquele dia estava cansada. 

Suponhamos que há uma situação em que a Carla está a conversar com outra pessoa, que não 

percebe o que ela diz e lhe pergunta o que disse. Se o seu interlocutor não ouve o que disse e 

esta repete o que disse, provavelmente relata o seu próprio discurso e o relato seria mais do 

género de (38): 

(38’) Eu disse-te que hoje estou cansada.  

Neste caso, o pronome pessoal de 1.ª pessoa mantém-se quando se trata de relatar as próprias 

palavras. Mas este não é o único problema se tivermos em conta o mesmo enunciado, pois a 

questão do dítico temporal ‘hoje’, cuja transposição se prevê como ‘naquele dia/nesse dia (cf. 

página 101 do manual), também se coloca na situação enunciativa proposta. Neste contexto, 

a transposição do advérbio criaria um relato não aceitável em termos temporais, obrigando ao 

uso do imperfeito, como se pode ver na manipulação do exemplo em (38’’): 

(38’’) Eu disse-te que naquele dia estava cansada”. 

Uma outra possibilidade seria a realização do enunciado conforme se apresenta em (38’’’). 

(38’’’) Eu digo-te /disse-te que estou cansada”. 

 Para concluir a exemplificação, apresentamos ainda mais um enunciado, em que 

ocorre a expressão temporal ‘na próxima semana’, embora a sua transposição não tenha sido 
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prevista no quadro dado. Seguindo a lógica do quadro apresentado, o estudante percebe que, 

muito provavelmente, ‘na próxima semana’ deve transpor-se como ‘na semana seguinte’ no 

discurso indireto. Vejamos o exemplo, transcrito como (39). 

(39) Laura: na próxima semana vai chover, por isso não podemos ir à praia. (Coelho e 

Oliveira 2017: 106) 

A única hipótese dada nas soluções é a apresentada em (40). 

(40) Solução: A Laura disse que na semana seguinte ia chover e que, por isso, não 

podíamos/podiam ir à praia. (Coelho e Oliveira 2017: 106)  

Vamos imaginar que o relato é feito na mesma altura em que a Laura produz o enunciado. 

Nesse contexto, nada impede que seja relatado como em (40’). 

(40’) A Laura disse/acabou de dizer que na semana seguinte ia chover e que, por isso, não 

podíamos/podiam ir à praia.  

 Esta breve reflexão mostra que é necessário atender a várias situações  enunciativas 

em que se faz o relato, que se define uma norma adequada para relatar um discurso, 

permitindo, desde o início, aos estudantes a consciência da sua importância e das diferenças 

que estão implicadas em função dessa variação enunciativa, sem que se produza 

necessariamente incorreção sintática. Isso não significa, no entanto, negar a importância 

destas regras ou da sua pertinência numa abordagem do relato do discurso, o que consideramos 

é que é preciso chamar a atenção para a importância de o relato de discurso ser tratado de uma 

forma mais produtiva, recorrendo a uma metodologia mais eficaz, de forma a que os alunos 

pratiquem os exercícios que os conduzam a ganhar capacidades de fazer relato de discurso de 

forma adequada em múltiplas situações enunciativas, pois como se verifica através de 

exemplos de situações que se supõem acima, as normas previstas pela gramática tradicional 

não se aplicam em toda a situação. 

 A situação descrita aplica-se de igual forma aos materiais produzidos em contexto 

timorense para aplicação no ensino básico e secundário, de onde extraímos também um 

exemplo, de um manual de 11º ano, Português, da autoria de Oliveira, et al. (2013). No que 

respeita ao tratamento do ensino do relato de discurso, verifica-se essencialmente a mesma 

situação que relatámos em relação ao manual anterior, pois, na sequência da explicação 

gramatical, há um exercício descontextualizado e que aponta para uma manipulação de 
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natureza sintática, sem fazer intervir uma situação comunicativa concreta. Em (41), 

transcrevemos a sequência de enunciados que atesta o que acabámos de dizer. 

(41) Exercícios 

1. Leia o texto seguinte, que se encontra em discurso direto. 

O senhor da Rádio disse: 

- Isto é um microfone. Vocês vão falar de modo claro e pausado. A entrevista ficará 

gravada e, esta noite, às 8h, podem ouvir-se. 

2. Proceda agora à leitura do mesmo texto em discurso indireto e indique as 

transformações efetuadas. 

O senhor da rádio disse que aquilo era um microfone. Eles iriam falar de modo claro 

e pausado. A entrevista ficaria gravada e, naquela noite, às oito horas, poderiam 

ouvir-se. 

3.Passe para o discurso indireto a seguinte frase: 

O diretor disse: 

- Meninos, é uma grande honra para a nossa escola receber a visita da Rádio. 

(Oliveira et al. 2013: 13-14). 

 A variação da situação enunciativa permitiria aos estudantes perceberem que a 

transposição de relato proposta é apenas uma possibilidade, dependendo em grande medida a 

alteração dos tempos verbais e dos díticos pessoais da relação entre os interlocutores e da 

situação em que se produz o relato.  

1.2.2.2. Abordagem comunicativa do relato de discurso  

 A abordagem comunicativa, enquanto metodologia, considerada mais eficaz, tem uma 

perspetiva que vai além do simples tratamento sintático de frases inventadas, tendo textos 

autênticos (escritos e orais) como materiais para a elaboração de exercícios para tratar do 

conteúdo, privilegiando o contexto semântico-pragmático e as diversas situações enunciativas 

como base de formulação adequada de passagem para o DI do DD. Duarte (2003) afirma que 

há várias possibilidades de transformar um determinado DD em DI.   

 Duarte e Silva (no prelo), no seu trabalho em torno do relato de discurso no ensino de 

português língua estrangeira, questionam a carência existente no que respeita a materiais 

utilizados para a elaboração do tema bem como a propostas adequadas de exercícios de 
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transposição do DD em DI do ponto de vista de uma abordagem tradicional que se foca 

sobretudo no tratamento sintático de frases forjadas, que surgem descontextualizadas. Mesmo 

quando há uma relação entre o texto, oral ou escrito, e o tratamento deste tópico, o mais típico 

é que não haja uma consciencialização para fatores enunciativos que podem intervir no relato 

de discurso. 

 A mudança metodológica nesta forma de tratar o relato de discurso envolve a 

consideração de várias questões, uma das quais se prende com os materiais aos quais se deve 

recorrer para o tratamento do discurso relatado. Tentamos dar resposta a esta interrogação 

com base nas propostas estratégicas das autoras acima referidas. Segundo elas, deve recorrer-

se a textos autênticos retirados da corpora, como por exemplo transcrições de ocorrências 

orais em que aparece relato de discurso, exemplos da imprensa, cartoons, ocorrências da 

literatura recente, visto que esses materiais são estímulos para o desenvolvimento da 

proficiência em português dos aprendentes e conduzem-nos a desenvolver a compreensão e 

produção escritas, a compreensão e produção orais, assim como o funcionamento da língua, 

com consequências positivas no desenvolvimento da sua competência comunicativa. Esta 

mesma linha de pensamento está presente em Azenha (2000:17) quando afirma que: 

Uma língua estrangeira aprende-se sobretudo através do contacto com 

materiais variados (visando a compreensão e aquisição de conhecimentos) 

e da realização de atividades diversas (…).  

 Duarte e Silva postulam ainda que esses materiais autênticos incluam materiais 

autênticos orais informais com registo informal para a elaboração do conteúdo-alvo em aula.  

É de facto imprescindível o uso desses materiais nas aulas se pretendemos que os alunos 

desenvolvam a competência comunicativa, no entanto há que, na sua seleção, considerar o 

nível da proficiência em língua dos discentes. No nosso caso, tendo em conta que trabalhamos 

com o público do nível B1, a seleção de materiais (autênticos orais e escritos-menos informais 

e informais) são adaptados a capacidades desse público.   É esta a orientação seguida por 

Monteiro (2014), Ferreira (2015) e Lu (2016) nos seus relatórios, que incidem sobre o ensino 

de relato de discurso no nível C, no caso dos dois primeiros, e no nível B, no caso do terceiro. 

 Ainda sobre os materiais autênticos orais informais, consideramos também que 

apresentam um certo nível de dificuldade, pois encontram-se as marcas de oralidade, como 

por exemplo repetições e expressões coloquiais, com as quais é necessário lidar. Isso significa, 

por outro lado, que fornecem exercícios de transposição mais desafiadores, quer oralmente, 
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que por escrito, que alunos podem fazer e lhes permitirão ganhar maior consciencialização do 

funcionamento dos discursos. Para ilustrar esta ideia apresentamos como exemplo um excerto 

extraído de Lu (2016:50): 

(42) 14) Entrevistada B:“ É pá, eu sinto-me bem no meu país, palavra de honra, sinto-me 

bem no meu país. Temos o melhor clima do mundo, o resto é conversa.” (Lu 2016:50) 

 Se disponibilizarmos o treino de transposição de enunciados ou excertos desse cariz, 

os alunos irão de certeza desenvolver a consciência da diferença que se faz entre a linguagem 

oral e escrita, por exemplo no caso da repetição e do vocativo que ocorrem no excerto acima, 

facilitando também o desenvolvimento da escrita. Duarte (2003:440) afirma: 

(…) não é apenas nos momentos em que o aluno redige um texto que ele 

está a trabalhar a escrita. Quando lê, atentando, de forma intencional, em 

certas caraterísticas do texto que vai reutilizar ao redigir, ele está a trabalhar 

no âmbito da escrita. O mesmo acontece em momentos de reflexão, análise 

e treino de determinadas questões gramaticais (quer do nível da frase quer, 

sobretudo, do nível do texto).  

 Uma outra proposta possível com o uso de materiais autênticos orais informais é a 

realização de uma atividade de treino da compreensão oral e expressão escrita quando é pedido 

aos alunos que elaborem um texto escrito, um resumo por exemplo, a partir de um documento 

autêntico oral (gravações ou vídeos). Isso não implica fazer uma simples transcrição, mas ter 

em conta as caraterísticas do relato de discurso.     

 Uma outra questão relevante neste contexto é saber como deve o relato de discurso ser 

tratado. Respondendo a esta questão, gostaríamos de sublinhar que, no que concerne ao 

conteúdo do discurso relatado, o que é importante é que os alunos tenham a consciência de 

que um determinado DD pode resultar em múltiplas possibilidades de DI e que, 

consequentemente, estes irão ser capazes de transpor corretamente um DD tendo em conta 

diversas situações comunicativas. Para que isso aconteça é preciso que o professor 

disponibilize aos seus alunos atividades que os incentivem a ter essas capacidades de conhecer 

e de aplicar em situações reais de comunicação.  

 A respeito da afirmação relativamente às várias hipóteses de DI que um DD pode 

resultar, apresentamos um exemplo no que toca ao advérbio de tempo (43).   
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(43) Rui: eu regresso a Timor amanhã. 

Se o relato for feito logo a seguir ao discurso primitivo a resposta seria: 

(43’) O Rui disse que regressa a Timor amanhã. 

E se for o discurso relatado coincide com o dia da viagem do Rui o relato seria: 

(43’’) O Rui disse que regressa a Timor hoje. 

E o DI seria como (43’’’) se o relato for feito um dia após o discurso original ter sido proferido. 

(43’’’) O Rui disse que regressava a Timor ontem.  

 Assim, não há uma única resposta de transposição para um DD se tivermos em conta 

as várias situações de enunciação.  

 É de salientar que é importante, com base nos textos escritos, por exemplo, de 

imprensa, dedicar exercícios relativamente aos verbos introdutores do relato de discurso. 

Partindo assim de um corpus, poder-se-ia pedir para os alunos identificarem os verbos 

introdutores do relato e posteriormente explorar o seu valor semântico-pragmático bem como 

chamar a atenção para outros significados que estes verbos podem ter se aparecerem noutros 

contextos da frase. Na sequência desta ideia, damos como exemplo o verbo sublinhar como 

verbo introdutor com a função de reforçar a ideia expressa e o sublinhar com o significado 

de traçar linhas por baixo de uma palavra ou frase. Os enunciados (44) e (45) ilustram estes 

dois usos distintos, respetivamente, estes dois usos do verbo ‘subkinhar’. 

(44) Ele sublinhou que achava que tinha tantas hipóteses de triunfar naquele troféu como 

no de Melhor Atriz de Comédia ou Musical. (https://mag.sapo.pt/cinema/atualidade-

cinema/artigos/the-revenant-e-mr-robot-vencem-globos-de-ouro-em-noite-de-estreantes-e-veteranos) 

(45) Através desta transcrição, constatou-se que o aluno sublinhou a palavra e releu-a. 

(https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/2367/1/Relat%C3%B3rio%20-%20In%C3%AAs%20Ribeiro.pdf) 

 Desenha-se, assim, uma sequência lógica da ação pedagógica no que toca ao uso de 

materiais autênticos (textos autênticos (orais e escritos) - compreensão oral e escrita-expressão 

oral e escrita (relato oral e escrito entre outros) - conteúdos pragmáticos-discursivos-

competência comunicativos). 
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 Tendo apresentado os fundamentos teóricos de base linguístico-discursiva e os 

princípios metodológicos que nos orientam, passamos, no segundo capítulo deste relatório, à 

descrição da intervenção pedagógico-didática desenvolvida, em termos da sua planificação, 

execução e avaliação. 
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Capítulo 2. –  A intervenção pedagógico-didática 

2.1. Contexto da implementação do estágio pedagógico 

O estágio pedagógico, que constitui a base do segundo capítulo deste relatório, foi 

desenvolvido na Faculdade de Letras da Universidade do Porto durante todo o ano letivo de 

2017/2018, entre os meses de outubro e junho.  

As aulas foram lecionadas numa turma de nível B1.1, integrada no Curso Anual de 

Português Língua Estrangeira, que faz parte da oferta formativa em Português Língua 

Estrangeira, da instituição académica acima referida. O curso encontra-se dividido em dois 

semestres independentes de 60 horas letivas cada, com o total de 15 semanas, distribuídas por 

2 blocos de 2 horas por semana.  

Para a concretização do estágio pedagógico foram dadas, no total, 6 unidades letivas 

no segundo semestre do programa do curso, sujeitas a avaliação, e uma regência 0, quando 

este grupo de alunos ainda se encontrava no nível A2, no 1º semestre, perfazendo um total de 

14 horas de atividade de lecionação. Esta regência 0 não foi formalmente avaliada, dado que 

o seu objetivo era promover um primeiro contacto com o público e a experiência de atuação 

em aula. Para além da prática letiva, o trabalho de estágio consistiu na observação de aulas, o 

que ocorreu em turmas dos níveis A2, B1 e B2, num total de 47 aulas observadas.  No início, 

foi ministrado um inquérito aos estudantes para a sua caracterização [ANEXO 1]. 

O estágio realizado permitiu estabelecer o vínculo entre a teoria e a prática profissional 

e refletir sobre as decisões tomadas, servindo como uma formação de base para a vida 

profissional futura.  

2.2. Caraterísticas do público aprendente 

A turma em que se realizou o estágio era constituída por um grupo de 8 estudantes 

timorenses com idades compreendidas entre os 30 e os 58 anos.  

No que diz respeito às habilitações académicas, duas estudantes tinham uma licenciatura e 

os restantes, o mestrado. Todos vieram para Portugal com o objetivo de continuar os seus estudos, 

sendo estudantes de mestrado e de doutoramento em diferentes áreas de estudo, como Engenharia, 

Ciências, Economia, Letras, Direito, Medicina, Psicologia e Educação. Sete eram docentes na 

Universidade Nacional Timor Lorosa’e e um, docente assistente na mesma instituição.  
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Embora se tratasse de um grupo homogéneo no que respeita à nacionalidade, apresentava 

heterogeneidade relativamente ao perfil linguístico, uma vez que, além de falarem Tétum, língua 

nacional/oficial de Timor-Leste, falavam outras línguas nativas como línguas maternas. Mais se 

acrescenta que o grupo em causa também apresentava diferenças em aspetos como o domínio de 

línguas estrangeiras e o tempo de aprendizagem do português.  

Os gráficos 2. a 4. Apresentam os dados relativos ao perfil linguístico do público-alvo em 

questão.  

 

Gráfico 1 - Línguas de Timor (nacionais/oficiais e nativas) faladas pelos estudantes 

 No que concerne às línguas de Timor, todos falavam Tétum. Além de Tétum, pelo 

menos cada um sabia falar outra língua de Timor, excetuando um que não falava nenhuma 

outra língua nativa timorense. Por conseguinte, eram multilingues e apresentavam 

heterogeneidade desde logo no domínio de diferentes línguas nativas. 

 

Gráfico 2 - Domínio de línguas estrangeiras 
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    Quanto às línguas estrangeiras faladas, o Bahasa Indonésia e o Inglês representavam a 

maior percentagem do número de falantes (cf. gráfico 2). Já no que diz respeito à língua alvo, 

a maioria, 6 estudantes, informou ter iniciado o seu estudo há menos de 1 ano, enquanto outros 

dois referiram tê-lo iniciado, respetivamente, há 4 e 8 anos (cf. gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Tempo de aprendizagem do português 

Para lá do perfil linguístico, o inquérito inicial colocava também várias perguntas cuja 

resposta nos permitiria traçar o perfil sociolinguístico dos estudantes, assim como obter 

informações sobre os seus hábitos e dificuldades no que se refere ao uso do Português nas 

diversas competências. 

Inquiridos sobre a forma como decorreu o seu contacto inicial com a língua portuguesa 

(cf. gráfico 4), a maior percentagem apontou a leitura de artigos científicos, o que se justifica 

pelo facto de serem docentes e estudantes de pós-graduação, seguida do curso de língua 

portuguesa e a assistência às notícias, tendo sido o contexto ‘em casa’ o menos selecionado.       

No que se refere à compreensão da leitura, as maiores dificuldades, de acordo com as 

respostas dos estudantes, assentavam na compreensão do conteúdo global do texto e no 

desconhecimento do léxico, embora a percentagem de respostas que incluíam como 

dificuldades a compreensão de frases longas, de expressões conotativas e de assuntos menos 

habituais seguisse de perto esta percentagem, com 19% para as duas primeiras e 18% para a 

última (cf. gráfico 5).  
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 No domínio da escrita, por sua vez, verifica-se que os alunos revelavam mais dificuldade 

em escrever em diferentes registos, seguindo-se a falta de vocabulário (cf. gráfico 6). Já no 

que toca às dificuldades na compreensão oral, o gráfico aponta como a maior a compreensão 

de discursos articulados de forma muito rápida (cf. gráfico 7). 
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Gráfico 4 - Contexto do contacto inicial com o português 

Gráfico 5 - Dificuldades na compreensão da leitura 
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  No que se refere ao contexto de uso da língua-alvo fora da sala de aula (cf. gráfico 8), o 

gráfico aponta o uso do português nas lojas e na instituição académica como os contextos mais 

frequentes. 
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Gráfico 7 - Dificuldades na compreensão oral 
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 Finalmente, tendo em conta o domínio da oralidade, as maiores dificuldades assinaladas 

pelos estudantes no âmbito da produção oral foram a descrição de forma pormenorizada da 

vida académica e/ou profissional, seguida da descrição, também pormenorizada, de 

determinados acontecimentos (cf. gráfico 9).  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No que respeita às dificuldades na interação oral, o gráfico 10 apresenta a conversação 
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Gráfico 8 - Contexto de uso do português fora da sala de aula 

Gráfico 9 - Dificuldades na produção oral 
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com falantes nativos de forma espontânea e o uso da língua em diferentes tipos de situações 

como as principais dificuldades sentidas. 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

2.3. A intervenção pedagógico-didática 

2.3.1.  Planificação 

A nossa intervenção pedagógica é composta por 3 unidades didáticas: a primeira 

unidade abarca duas unidades letivas, a segunda tem uma unidade letiva e as três últimas 

unidades letivas fazem parte da terceira unidade didática.   

O nosso plano de intervenção pedagógico está fundamentado nas seguintes questões: 

— De que modo deve o relato de discurso ser tratado na aula de PLE no nível B1? 

— Como pode o trabalho com este conteúdo contribuir para o desenvolvimento 

da competência comunicativa dos estudantes? 

Em resposta a estas questões temos como fundamentos os princípios definidos por 

Duarte & Silva (no prelo), que sustentam o nosso plano de intervenção pedagógica e que nos 

serviram de guia para a seleção de materiais e a elaboração de exercícios. Neste contexto, 

tivemos ainda em conta as experiências relatadas por Monteiro (2014), Ferreira (2015) e Lu 

(2016). 

No que respeita aos materiais utilizados, privilegiámos o recurso a materiais autênticos 

(orais e escritos) para a elaboração de propostas didáticas e o conteúdo do relato de discurso 
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em si engloba as duas modalidades da língua: oral e escrita. Salientamos que estes recursos 

não fomentam apenas o enriquecimento da competência meramente linguística, mas também 

sociocultural e pragmática com vários temas.  

Antes de iniciarmos a nossa prática pedagógica distribuímos o questionário sobre o 

perfil sociolinguístico dos aprendentes que nos permite conhecer o nosso público-alvo e as 

suas dificuldades relativamente às quatro competências da língua (ler, falar, escrever e ouvir).  

 As primeiras propostas sobre o relato de discurso servem de diagnóstico para delimitar 

os conteúdos a trabalhar neste domínio nas aulas subsequentes. É realizado um trabalho 

explícito e implícito sobre o relato de discurso, com a delineação de várias atividades, 

procedendo-se sempre a momentos de avaliação formativa do grau de consecução dos 

estudantes. A partir destas atividades e exercícios são coligidas várias produções dos 

estudantes cuja análise nos permite avaliar o percurso e o grau de desempenho dos estudantes 

relativamente ao conteúdo em questão, o que serve como fonte de reflexão para o nosso 

trabalho, o realizado especificamente neste contexto, mas também o futuro em relação a este 

tema enquanto professor de língua portuguesa.  

 O esquema da planificação da nossa intervenção pedagógico-didática segue então o 

seguinte esquema: diagnóstico- planificação-realização-avaliação-reflexão-trabalho futuro.  

2.3.2. Implementação do plano didático-pedagógico 

 O plano didático-pedagógico desenvolvido é constituído por 3 unidades didáticas, 

organizadas a partir de um conjunto de temas para cuja seleção foi solicitada a participação 

dos estudantes, através da auscultação dos seus interesses a nível dos conteúdos referenciais 

a trabalhar durante o estágio pedagógico, realizada num momento prévio à planificação do 

programa de trabalho. Atender aos interesses dos estudantes relativamente aos tópicos a 

trabalhar em sala de aula parece-nos ser de extrema importância, não só pelo aumento da 

motivação que implica nos estudantes, mas também porque pode responder a necessidades 

concretas na sua formação, o que potencia o desenvolvimento das suas competências a vários 

níveis. Descrevemos, de seguida, as três unidades didáticas implementadas, assim como as 

unidades letivas que as integram. 

2.3.2.1. Unidade didática 1 

Unidade didática 1 
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Objetivos 

Gerais: 

1. Desenvolver a compreensão e produção oral e escrita.      

2. Desenvolver a competência linguística. 

3. Promover a competência sociocultural. 

Específicos: 

1. Compreender informações transmitidas através de documentos áudio e 

audiovisuais.  

2. Conhecer algumas expressões idiomáticas e os seus significados. 

3. Conhecer as regras da passagem do discurso direto para o indireto.  

4. Reconhecer os verbos introdutores do relato de discurso. 

5. Conhecer aspetos da realidade sociocultural de Timor-Leste. 

6. Identificar marcadores conversacionais e as suas funções comunicativas. 

Conteúdos 

Socioculturais: Migração timorense; karaoke. 

 

Linguísticos: Discurso relatado; expressões idiomáticas. 

Pragmático-discursivos: Relato de discurso em várias situações comunicativas; 

verbos introdutores do relato de discurso e o seu valor semântico em contexto; 

marcadores conversacionais em conversas orais informais. 

Tabela 8 – Unidade didática 1 

2.3.2.1.1 Unidade letiva 1 

Nesta primeira unidade letiva, abordou-se o tema da migração timorense. Foram 

selecionados vários dados e materiais que a este tema diziam respeito. 

Uma imagem feita com dados infográficos da migração timorense do ano de 2010 

[ANEXO 2], a gravação de um texto áudio adaptado intitulado “A diáspora timorense” 

[ANEXO 4], lido por Rita Santos, apresentando os dados dos emigrantes timorenses desde o 

ano  de 1975 até ao ano de 1999, e o vídeo sobre uma família timorense que veio viver para 

Portugal em 1984 devido à situação de crise que se vivia em Timor na altura da ocupação 

indonésia formaram o conjunto de materiais selecionado para a unidade letiva em questão. 

Tratava-se de conteúdos socioculturais, importantes no ensino-aprendizagem de uma língua. 

É conveniente a inclusão da cultura neste âmbito, todavia não só a dos outros países que 

partilham a língua-alvo, o português, mas também a cultura do próprio aluno, levando-o a 

conhecer-se a si próprio e a refletir acerca da sua realidade e identidade.  

De seguida apresenta-se a sequência da proposta de atividades.  
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Pré-atividade  

✓ Observação da imagem com dados infográficos sobre a migração em Timor-Leste do 

ano de 2010, seguida de comentários dos alunos. 

Atividades 

I fase - audição 

✓ Audição da gravação do texto “A diáspora timorense”; 

✓ Realização do exercício de preenchimento de espaços em branco sobre o respetivo 

texto áudio, seguido de exploração lexical; 

✓ Realização do exercício de compreensão oral do texto áudio através de perguntas orais.  

II fase - visualização 

✓ Visionamento do vídeo sobre uma família timorense que se mudou para Portugal em 

1984 devido à situação de guerra que se vivia em Timor durante a ocupação indonésia; 

✓ Realização de um exercício de escolha múltipla sobre o vídeo; 

✓ Realização de um exercício de correspondência de expressões idiomáticas e de 

regências preposicionais na coluna A aos seus significados na coluna B; 

✓ Realização do exercício de relato de discurso sem ter em conta as diversas situações 

comunicativas; 

✓ Realização do exercício de relato de discurso tendo em conta as várias situações 

comunicativas indicadas. 

 O vídeo sobre a família timorense que veio para Portugal serviu de base para o 

tratamento do exercício do relato de discurso. Foram retirados do vídeo excertos dos discursos 

do jornalista e da entrevistada para a sua realização. O exercício, a passagem do discurso 

direto para o indireto, foi organizado em duas alíneas: a primeira não tinha em conta nenhuma 

situação enunciativa [ANEXO 5] e a segunda foi feita tendo em consideração as várias 

situações enunciativas indicadas [ANEXO 5]. Os excertos para ambos os exercícios eram 

iguais, sendo que o que diferiu foi um ter seguido o modelo tradicional e o outro ter-se baseado 

no modelo de perspetiva acional.  

 Na primeira fase do exercício, depois de terem terminado, cada aluno confrontou a sua 

resposta com a do colega do lado, sendo uma forma de os alunos em conjunto identificarem 

os seus próprios erros e avaliarem a sua competência. 
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 No final, após terem realizado os exercícios, vi em conjunto com os alunos a resolução 

de cada um com o objetivo de os levar a refletir acerca das mudanças que ocorrem num 

discurso relatado, chegando à regularidade, e de os fazer perceber que, no ato de relatar um 

discurso, é importante ter em conta as diversas situações enunciativas, neste caso a relação 

entre as pessoas envolvidas no contexto comunicativo, o lugar onde o relato é feito, a quem o 

relato é dirigido e os díticos espaciais, pessoais e temporais. Assim, distribuí uma ficha 

informativa não somente sobre a norma do discurso relatado definida pela gramática 

tradicional, mas também com notas acerca dos casos que devem ser considerados caso o relato 

seja feito tendo em conta as várias situações de comunicação. 

2.3.2.1.2. Unidade letiva 2 

Tal como na primeira unidade letiva, esta unidade tratou do tema da migração 

timorense, agora não se falando de Timor no mundo, mas sim do mundo em Timor, em 

concreto as comunidades portuguesas e brasileiras numa festa de karaoke em Díli. Nesta 

unidade foi possível tocar também na questão sobre a situação geral de Timor, que está a 

melhorar.  

Eis a sequência da aula.  

Pré-visualização 

✓ Realização de uma conversa oral entre a professora e os alunos acerca do karaoke e da 

sua origem.  

Visualização 

✓ Visualização do vídeo sobre o evento de karaoke em Díli, que acolheu as comunidades 

portuguesa e brasileira; 

✓ Associação de afirmações do vídeo às respetivas imagens dos entrevistados; 

✓ Realização de um exercício sobre marcadores conversacionais na conversa oral 

espontânea, identificando as suas funções comunicativas; 

✓ Realização de um exercício de preenchimento de espaços em branco, completando o 

resumo sobre o vídeo com os verbos introdutores do relato de discurso. 

Pós-visualização 

✓ Realização do exercício em grupos de dois, elaborando uma notícia sobre o evento de 

karaoke.  
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Nesta regência, no que concerne ao relato de discurso, realizamos dois exercícios. O 

primeiro foi sobre os verbos introdutores do relato de discurso [ANEXO 9], no qual os alunos 

tiveram de completar frases preenchendo os espaços em branco com o verbo mais adequado. 

O objetivo era os estudantes conhecerem os verbos introdutores de relato de discurso, usando-

os adequadamente a nível textual, com o valor semântico de acordo com contexto.  

O segundo exercício consistia em redigir, em pares, uma notícia [ANEXO 10] 

seguindo as instruções dadas. A tarefa tinha por objetivo promover a competência do relato 

escrito, pois escrever uma notícia é uma forma de representarmos o discurso dos outros, e 

aplicar o uso dos verbos introdutores do relato de discurso, elemento preciso na notícia. Sobre 

a competência de escrita, é dito no QECR (2001: 96) que um aluno do nível B1 “É capaz de 

escrever textos coesos e simples acerca de um leque de temas que lhe são familiares, relativos 

aos seus interesses, ligando uma série de elementos pequenos e discretos para formar uma 

sequência linear”.   

Nesta aula, foi distribuída uma ficha informativa sobre verbos introdutores do relato 

de discurso com exemplos e funções de cada um [ANEXO 12].  

2.3.2.2. Unidade didática 2  

Unidade didática 2 

Objetivos 

Gerais: 

1. Consolidar o conhecimento adquirido anteriormente sobre o relato 

de discurso e os verbos introdutores.  

2. Conhecer o turismo e a cultura portugueses. 

3. Desenvolver a competência de compreensão da leitura e promover a 

expressão oral. 

Específicos: 

1. Identificar as mudanças que ocorrem no discurso relatado e discurso 

original e saber criar o relato original a partir de um discurso relatado.  

2. Identificar os verbos introdutores do relato de discurso no discurso 

relatado, saber classificá-los segundo as suas funções e saber os seus 

valores sintáticos e semânticos. 

3. Conhecer a família de palavras da palavra “campo” e saber os seus 

significados. 

4. Conhecer algumas expressões idiomáticas e os respetivos 

significados. 
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5. Conhecer um modo de os portugueses passarem férias. 

6. Expressar-se oralmente em português através da partilha de uma 

experiência. 

Conteúdos 

Culturais: Turismo português; férias no acampamento. 

Linguísticos: Família de palavras relativa à palavra “campo”,  expressões 

idiomáticas e regências preposicionais. 

Pragmático-discursivos: Relato de discurso; passagem do discurso relatado 

para o discurso original e vice-versa; verbos introdutores do relato de 

discurso, as suas funções e os seus valores sintáticos e semânticos. 

Tabela 9 – Unidade didática 2 

2.3.2.2.1. Unidade letiva 3 

A presente unidade tratou do tema das férias, em especial acampar no Gerês.  Dois 

textos sobre o Gerês constituíram os materiais para a aula. O primeiro [ANEXO 14] era um 

texto de resumo, construído a partir de um vídeo com o relato de opiniões de pessoas 

entrevistadas que foram acampar para o parque e a explicação de um dos responsáveis, e o 

segundo [ANEXO 15] era o relato da experiência de uma campista.   

Tratava-se, então, de um conteúdo cultural, neste caso o turismo e o modo como as 

comunidades portuguesa e estrangeira vivem as férias.  

A sequência da aula foi estruturada como se apresenta a seguir.  

Pré-leitura 

✓ Realização de uma sopa de letras relativa à palavra “campo”, seguida de exploração 

lexical.  

Leitura 

I fase 

✓ Leitura do texto sobre o acampamento no Gerês; 

✓ Realização do exercício de passagem do discurso indireto para o direto com a ajuda 

da professora; 

✓ Realização do exercício de identificação das mudanças ocorridas na transposição do 

discurso indireto para o discurso direto com a ajuda da professora, registando-as na 

tabela preparada; 
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✓ Realização do exercício de passagem do discurso indireto para o discurso direto pelos 

alunos; 

✓ Realização do exercício de identificação dos verbos introdutores do relato de discurso 

presentes no texto lido, classificando-os de acordo com as suas funções no contexto 

de uso.  

II fase  

✓ Leitura de um texto sobre o acampamento no Gerês intitulado “Três dias no Gerês”; 

✓ Realização do exercício de verdadeiro ou falso sobre o texto; 

✓ Realização do exercício de questões sobre o texto; 

✓ Realização do exercício de correspondência das expressões idiomáticas e regências 

preposicionais do texto aos seus significados; 

✓ Realização do exercício de passagem do discurso direto para o indireto sem ter em 

conta as várias situações enunciativas. 

Pós-Leitura  

✓ Realização de um exercício de expressão oral, partilhando uma experiência agradável 

que gostariam de repetir, como presente no texto. 

Relativamente ao conteúdo do relato de discurso, com base no primeiro texto, efetuou-

se nesta aula um exercício contrário ao que se faz normalmente, pois em vez de passar o 

discurso direto para o indireto, os alunos tiveram de, a partir do texto relatado, imaginar o 

discurso original dos entrevistados e passar do discurso indireto para o direto [ANEXO 14] . 

Contudo, em primeiro lugar, vimos com eles alguns exemplos para os ajudar a compreender 

melhor a tarefa e, também em conjunto, analisámos as mudanças que ocorrem na passagem 

do discurso relatado para o discurso original, sistematizando algumas regularidades [ANEXO 

14]. Posto isto, é importante também a realização de exercícios deste género, não os limitando 

àquilo que é habitualmente feito, levando os alunos a perceber as regularidades e consolidando 

a sua competência no que toca a este tópico.  

Outro exercício consistia em os alunos encontrarem no mesmo texto os verbos 

introdutores do relato de discurso e sublinhá-los, numa primeira fase [ANEXO 14]. Na fase 

seguinte, tinham de colocar estes verbos numa tabela, classificando-os de acordo com o 

significado de cada um tendo em consideração o contexto do enunciado em que ocorriam. 

Igualmente com os alunos vimos alguns exemplos de enunciados em que os verbos 
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introdutores podem ter outros significados em função de assumirem o papel como verbos 

introdutores ou não. O objetivo é os aprendentes usarem de forma adequada os verbos 

introdutores ao relatar palavras de outrem, dominando os seus valores nos vários contextos 

onde aparecem.  

Os exercícios realizados foram corrigidos em conjunto na aula com os alunos.  

Com base no diagnóstico, e tendo em consideração que alguns alunos ainda 

demonstravam incorreções no emprego de tempos verbais e de díticos ao fazer o relato de 

discurso, julgámos importante realizar alguns exercícios mais simples, de manipulação mais 

sintática com vista à consolidação do conhecimento dos alunos relativamente a este domínio 

[ANEXO 15].  

2.3.2.3. Unidade didática 3  

Unidade didática 3 

Objetivos 

Gerais: 

1. Adquirir competência sobre a cultura portuguesa e de outros países 

da CPLP. 

2. Promover a interação oral 

3. Desenvolver a competência escrita. 

4. Desenvolver a competência linguística. 

Específicos:  

1. Conhecer uma figura conhecida de Portugal, André Sardet, a sua 

vida, bem como o seu álbum, conhecer cantores e músicas de outros 

países da CPLP  

2. Conhecer alguns festivais de música em Portugal. 

3. Identificar as tradições da festa de S. João no Porto. 

4. Exprimir a opinião. 

5. Conhecer algumas expressões coloquiais e seus significados. 

6. Relatar oralmente tendo em conta várias situações comunicativas,  

7. Escrever um resumo a partir de um relato oral. 
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Conteúdos 

Culturais: Músico português, a sua vida, outros cantores e outras músicas 

dos países da CPLP; festivais de música em Portugal; festa de S. João no 

Porto. 

Pragmático-discursivos: Expressões coloquiais e os seus significados; 

relato de discurso em função de várias situações comunicativas. 

Linguísticos: léxico da área da música 

Tabela 10 – Unidade didática 3 

2.3.2.3.1. Unidade letiva 4 

Em relação a esta unidade letiva, a figura conhecida foi o tema tratado. A aula iniciou-

se com a apresentação dos alunos acerca das suas personalidades favoritas. A primeira etapa 

deste exercício era cada aluno selecionar uma personalidade favorita e preencher os seus dados 

na tabela preparada. Para tal, os alunos foram autorizados a fazer pesquisa na internet para 

obter dados sobre as suas personalidades prediletas, podendo acrescentar dados que não foram 

pedidos, exceto mencionar o nome da figura escolhida. 

Aproveitando esta atividade inicial, foi possível fazer a ligação com o outro momento 

da aula, que era conhecer uma personalidade portuguesa, André Sardet, músico e compositor, 

através do material audiovisual escolhido sobre o próprio.  

A sequência desta aula apresenta-se a seguir.  

Pré-visualização 

✓ Seleção da personalidade preferida, seguida do preenchimento de quadro preparado 

para extração de dados sobre ela; 

✓ Realização da troca da ficha com o colega do lado; 

✓ Preparação do relato de discurso oral sobre o que o colega escreveu, seguida da 

apresentação à turma; 

✓ Adivinha sobre quem é a personalidade de que se fala. 

Visualização 

✓ Visionamento do vídeo sobre André Sardet; 

✓ Realização de um exercício de verdadeiro ou falso; 

✓ Realização de um exercício de correspondência de marcadores conversacionais com 

os seus significados;  
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✓ Realização de um exercício de alargamento lexical relativo ao campo lexical da música 

através de palavras-cruzadas. 

Pós-visualização 

✓ Realização de um quiz musical relativamente a Portugal e aos outros países da CPLP, 

incluindo Timor-Leste. 

No que toca ao conteúdo do relato de discurso, realizou-se um exercício de relato oral 

a partir da primeira atividade acima descrita [ANEXO 16]. Após terminar a fase do 

preenchimento da ficha sobre a personalidade favorita, cada aluno trocou com o colega do 

lado a sua ficha. Depois da troca, leu a ficha do colega, preparando o relato de discurso do que 

o colega escreveu para, posteriormente, o fazerem oralmente perante a turma, e, no final, os 

colegas adivinharam quem era a pessoa de quem se falava. Antes de começarem, fizemos 

primeiro um relato sobre quem era André Sardet, fazendo com que fosse esta a figura predileta 

da colega estagiária Liu para servir de exemplo. A atividade pretendia desenvolver a 

competência de expressão oral em português, fazendo oralmente o relato de discurso, em 

primeiro lugar, e, depois, praticando o uso dos verbos introdutores do relato de discurso na 

transmissão da fala do outro. 

A atividade foi gravada para análise posterior.  

2.3.2.3.2. Unidade letiva 5 

Dado que, na anterior unidade letiva, se falou de um músico e compositor e que, na 

última atividade da aula, foi realizado um quiz musical, como forma de dar seguimento à aula 

e aproveitando vários eventos musicais que se aproximavam, abordou-se o tema dos festivais 

de música portuguesa. 

Os materiais nucleares desta aula foram imagens relativas aos eventos, um texto de 

título “Festivais da música portuguesa” e um vídeo sobre um dos festivais, o NOS Alive. 

Segue-se a sequência da aula.  

Pré-atividade 

✓ Comentário de imagens relacionadas com vários festivais de música portuguesa em 

Portugal. 
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Atividade 

I fase - leitura 

✓ Leitura de um texto intitulado portuguese music festivals; 

✓ Elaboração de 5 perguntas sobre o texto, tarefa realizada em grupos de 4 pessoas; 

✓ Realização da tarefa de colocar as perguntas elaboradas aos outros grupos e de 

responder às que lhe foram colocadas. 

Pós-leitura 

✓ Realização do exercício de interação oral em pares, simulando uma conversa entre 

amigos cujo assunto era “diferentes ideias na escolha de festivais de música a assistir”. 

II fase - visualização 

✓ Visionamento do vídeo sobre o festival NOS Alive; 

✓ Realização do exercício de compreensão oral através de perguntas sobre o vídeo; 

✓ Realização do exercício relativo às expressões coloquiais; 

✓ Realização do exercício de relato de discurso tendo em conta aspetos como o tempo 

em que o relato é feito, o espaço, o contexto e a relação de assimetria social entre 

interlocutores (formalidade e informalidade). 

  Para a realização do exercício do relato de discurso [ANEXO 24], o vídeo sobre o 

festival NOS Alive era o material base de discursos marcados por expressões coloquiais. 

Antes de os alunos iniciarem a tarefa, vimos em conjunto as duas primeiras questões para 

servir de exemplo.  

2.3.2.3.3. Unidade letiva 6 

Tendo falado dos festivais de música na quinta unidade letiva, aproveitou-se a festa 

popular que estava prestes a chegar, o S. João do Porto, e foi esse o tema central da aula.  

Um texto adaptado sobre o S. João, as tradições que se vivem nesta festa [ANEXO 25] 

e um vídeo [ANEXO 27] que conta a sua origem foram os materiais escolhidos para a aula.  

Apresenta-se a seguir a sequência da aula.  
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Pré-atividade 

✓ Conversa aberta com os alunos acerca de outras festas a decorrer no Porto, do S. João 

que se aproximava, e dos festivais de música portuguesa. 

Atividade 

I fase - leitura 

✓ Leitura do texto sobre a festa de S. João, completando-o com as informações em falta 

de forma a encontrar uma sequência linear de ideias; 

✓ Realização do exercício de compreensão da leitura através de questões sobre o texto; 

✓ Realização do exercício de exploração lexical através da identificação de palavras ou 

expressões do texto que correspondiam às palavras ou expressões dadas. 

II fase - visualização 

✓ Visionamento do vídeo sobre como surgiu a festa de S. João, anotando informações; 

✓ Partilha das notas feitas; 

✓ Redação de um resumo do vídeo.  

No que respeita ao relato de discurso, esta unidade letiva diferiu das restantes. A tarefa 

a ser cumprida era a de os alunos fazerem um relato escrito [ANEXO 26], um resumo do que 

um homem conta no vídeo sobre a origem da festa de S. João. A síntese, apesar de ser bastante 

diferente das outras formas de realizar o relato tratadas nas aulas anteriores, deveria apresentar 

o conteúdo do vídeo da forma mais simples possível, com as informações essenciais, pois 

“para o transformar em texto escrito, há que reescrever o texto oral uniformizando-o 

sintaticamente, eliminando repetições, hesitações palavras e frases inacabadas (…)” (Duarte 

2003:441). 

A tarefa estava organizada por fases. A primeira era a da visualização do vídeo, 

fazendo as anotações. Após a visualização, os alunos partilharam as notas tomadas e a seguir 

elaboraram o resumo sobre o vídeo, num máximo de 50 palavras. 

2.4. Análise das produções dos estudantes  

Na secção 2.3, descrevemos o percurso efetuado em termos do trabalho planificado e 

desenvolvido em sala de aula, acentuando de forma mais nítida os aspetos que, nesse contexto, 

se relacionam diretamente com o foco do nosso estudo. Ao longo desse percurso, foram, como 
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ficou descrito, desenvolvidas várias atividades e propostos distintos exercícios relativos ao 

relato de discurso.  

Nesse âmbito, procedemos à recolha de várias produções dos estudantes, que 

analisamos agora, primeiro, em termos mais específicos, e, num segundo momento, de forma 

mais global, sempre de forma qualitativa, por considerarmos que o volume de dados é 

insuficiente para uma quantificação que seja estatisticamente relevante e também porque o 

nosso principal interesse foi observar em que medida essas produções: i) nos permitiam 

analisar o desempenho dos estudantes na produção de relato de discurso nos aspetos que 

destacámos no capítulo 1 deste trabalho, a saber, o tempo verbal, díticos, adequação ao 

contexto e a utilização de verbos introdutores; ii) forneciam informações sobre o progresso 

global e individual. 

Este corpus não constitui, no entanto, a totalidade das produções realizadas pelos 

estudantes, pois alguns exercícios relativos ao conteúdo do discurso relatado alguns exercícios 

de produção não foram recolhidos, tendo sido corrigidos em trabalho colaborativo entre 

estudantes ou em conjunto nas aulas. Assim, no conjunto das seis unidades letivas, 

apresentamos dados de cinco aulas. Neste quadro, as primeiras produções funcionam 

basicamente como um diagnóstico, ou o que poderíamos aproximar de um pré-teste, enquanto 

a última é um pós-teste, na medida em que representa, pelo menos no que diz respeito às aulas 

que foram ministradas no contexto do estágio, o ponto de chegada do percurso realizado. 

Embora a maior parte das produções elicitadas e apresentadas nesta secção sejam escritas, há 

também uma produção oral, que foi transcrita ortograficamente. 

Na tabela 11, apresentamos uma síntese do conjunto destas produções distribuídas pelos 

estudantes, designados por um código de anotação, constituído por E (de estudante) e um 

número. Esta tabela permite-nos, por um lado, verificar que o trabalho de alguns dos 

estudantes foi bastante irregular, pois não fizeram parte do trabalho previsto, embora todos 

tenham realizado o primeiro e o último e, por outro, dá-nos uma ideia da sequência de 

exercícios propostos. 
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UL1 UL2 UL3 UL4 UL5 

Ex. 2.4 Ex. 2.5 
Notícia 

3.5 relato 

oral 
C D E F G H 

a b c d 2.5.1 2.5.2 2.53. 2.5.4 B C D 

E1                                       

E2                                       

E3                                       

E4                                       

E5                                       

E6                                       

E7                                       

E8                                       

Tabela 11 - Produção dos estudantes por exercício proposto 

Para a análise destas produções, adotamos a seguinte metodologia: 

i. apresentação do exercício que está na base da produção dos estudantes; 

ii. transcrição das produções com a anotação dos desvios encontrados nas 

categorias consideradas relevantes; 

iii. comentário global das produções em termos do volume de desvios ou de outros 

aspetos considerados significativos para o desenvolvimento de desempenho dos 

estudantes neste domínio, com consequências no desenvolvimento da sua 

competência linguística; 

iv. síntese final, para comentário global de todas as produções e algumas 

considerações sobre o desempenho individual dos estudantes. 

Por uma questão prática, organizamos esta apresentação por unidade letiva, na medida 

em que isso nos permite acompanhar de forma escalar o percurso seguido ao longo da 

intervenção pedagógico-didática e analisar a sequência de exercícios proposta.  Dentro da 

unidade, apresentamos os exercícios por ordem e, quando têm mais do que uma alínea, 

comentamos cada uma das alíneas de forma separada, no sentido de tentar analisar o mais 

exaustivamente possível as produções apresentadas. 

2.4.1. Produções da unidade letiva 1 

Nesta unidade, como forma de diagnóstico, foram propostos dois exercícios diferentes, 

seguindo, respetivamente um modelo mais tradicional (exercício 2.4, ANEXO 5] e um modelo 

mais comunicativo de consideração do relato de discurso [exercício 2.5, ANEXO 5].  

EXERCÍCIO 2.4: passagem do DD para DI sem ter em conta a situação enunciativa (modelo 

tradicional), com 4 alíneas 
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INSTRUÇÃO:  

Atente nos seguintes excertos dos discursos do jornalista e da Dália. Passe-os para o 

discurso indireto. 

ALÍNEA A 

A. Jornalista: “(…) A guerra que se seguiu à invasão indonésia de Timor levou muitos 

timorenses a fugir(...)”. 

PRODUÇÕES DA ALÍNEA A 

Na alínea A obtivemos as produções apresentadas na tabela 12.  

 

Estudante  Produção  

E1 A guerra que tinha seguido à invasão indonésia de Timor tinha sido 

levado timorenses a fugir. 

E2 O jornalista disse que naquela guerra de Timor levou muitos 

timorenses a fugir. 

E3 A guerra que se seguiu à invasão indonésia de Timor está levado 

muitos timorenses a fugir a jornalista escreveu.  

E4 Ele disse que a guerra em seguido desde a invasão indonésia de 

Timor tem levado muitos timorenses tínhamos fugido. 

E5 O jornalista disse que a guerra que se tinha seguido a invação 

indonésia de Timor levam-lhes a fugir. 

E6 Jornalista relatou que a guerra que se tinha seguido à invasão 

indonésia de Timor tinha levado muitos timorenses a fugir. 

E7 O jornalista disse que a guerra que se seguiu à invasão indonésia de 

Timor tinha levada muitos timorenses a fugir. 

E8 A jornalista disse que a invasão indonésia de Timor levou muitos 

timorenses a fugir-lhe.  

Tabela 12 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea A do exercício 2.4 (UL1) 

COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA A 

Na maioria das respostas dos estudantes, encontramos um desvio no uso do tempo verbal, 

como se pode ver nas respostas de E1 (“tinha sido levado”), E3 (“está levado”), E4 (“tem 

levado e tínhamos fugido”), E5 (“levam-lhes”) e E7 (“tinha levada”).  

Tendo em conta a regra clássica da transposição de um discurso, a resposta do E6 é a única 

totalmente correta no que toca ao uso dos tempos verbais.  

Há estudantes que preferem manter o tempo verbal como no discurso original, que é 

pretérito perfeito do indicativo, alterando a regra de que os tempos verbais do pretérito perfeito 

passam para pretérito mais que perfeito composto no DI. Veja-se as respostas de E2, E3, E7 

e E8, que mantêm a o tempo verbal “se seguiu (E3 e E7)” e levou (E2 e E8)”. Na avaliação 
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das respostas, também as consideramos corretas, pois representam igualmente uma ideia do 

passado. 

As respostas dos E2 e E8 são as mais sintetizadas e apesar de serem mais simples não 

deixam de transmitir a ideia do locutor citado.  

Existe a possibilidade de o verbo introdutor aparecer no final da frase. Na resposta do E3 

verificamos este uso. No entanto, o lexema utilizado, “escrever”, não é o mais adequado, dado 

que o discurso do jornalista foi proferido oralmente e não por escrito, pelo que seria mais 

adequado o uso do verbo ‘dizer’.  

 

ALÍNEA B 

B. Dália: “(…) Quando chegámos de Timor fomos para Vila Franca de Xira, entretanto 

após alguns meses é que conseguimos uma casa pela Câmara Municipal de Setúbal, 

entretanto mudámos para Setúbal(...)”. 

PRODUÇÕES DA ALÍNEA B 

A tabela 13 contém as respostas dos estudantes para a alínea B. 

Estudante  Produção  

E1 Dália: Quando chegaram de Timor foram para Vila Franca de 

Xira, entretanto após alguns meses é que conseguiram uma casa 

pela Câmara Municipal de Setúbal, entretanto mudaram para 

Setúbal. 

E2 A Dália disse que tínhamos chegado de Timor fomos para Vila 

Franca de Xira, entretanto após alguns meses é que tínhamos 

conseguido uma casa pela Câmara Municipal de setúbal, 

entretanto tínhamos mudado para setúbal. 

E3 A Dália disse que quando chegaram de Timor foram para Vila 

Franca de Xira, entretanto após alguns meses é que conseguem 

uma casa pela Câmara Municipal de Setúbal entretanto mudaram 

para Setúbal. 

E4  Ela disse quando tínhamos chegado de Timor tinha ido 

E5  A Dália disse que quando elas tinham chegaram de Timor iria 

para Vila Franca de Xira, entretanto após alguns meses era que 

E6 Dália disse que quando tinham chegado de Timor tinham ido para 

Vila Franca de Xira, entretanto após alguns meses é que eles 

tinham conseguido uma casa pela Câmara Municipal de Setúbal, 

e que entretanto tinham mudado para Setúbal.   



 
 

72 

E7  A Dália disse que quando chegavam de Timor iam para Vila 

Franca de Xira, entretanto após alguns meses é que conseguiam 

uma casa pela camara Municipal de Setúbal, entretanto tinham 

mudado para Setúbal.  

E8 A Dália disse que quando chegaram de Timor foram para Vila 

Franca de Xira entretanto após alguns meses é que eles 

conseguiram uma casa pela Câmara Municipal de Setúbal, 

entretanto eles mudaram para Setúbal.  

Tabela 13 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea B do exercício 2.4 (UL1) 

COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA B 

 Nas respostas, verificamos a ocorrência de desvios ao nível do uso dos tempos verbais 

na produção de E3 (“conseguem”), E5 (“tinham chegaram e iria”) e E7 (“chegavam, iam e 

conseguiam”) e da pessoa verbal: E4 (“tinha ido”). 

 O outro desvio que se verifica é a falta do uso da expressão introdutora (por exemplo 

“disse que”) como se pode ver na resposta do E1. 

 Existem respostas em que os estudantes optam por não mudar o tempo verbal como, 

por exemplo, nos casos dos E1 e E8. Embora mantenham os tempos verbais, não os passando 

do pretérito perfeito simples do indicativo para o pretérito mais que perfeito composto do 

indicativo, conforme indicam as regras sintáticas de transposição, apresentam resposta 

possível e correta, pois também se trata de uma situação passada. 

 Relativamente à resposta do E2, se nos guiarmos pela norma tradicional a 1ª pessoa do 

plural passa para a 3ª pessoa do plural, logo o uso da pessoa verbal nesta resposta é 

considerado errado, pois como se verifica as pessoas verbais mantém-se na 1ª pessoa. Porém 

também não podemos dizer que é errado uma vez que não se indica uma situação enunciativa 

específica. A resposta é adequada se imaginarmos que o relator e o seu interlocutor são 

pessoas da família da Dália que também fugiram com ela para Portugal. Por conseguinte, esta 

é uma resposta possível e totalmente adequada.  

 Há um caso a salientar nesta sequência: os estudantes são incapazes de identificar a 

repetição do uso da palavra “Setúbal” e “entretanto” como se pode ver em todas as respostas 

dadas, que seria melhor na forma escrita substituir “Setúbal” por “lá” e o “entretanto” por 

conjunção “e”. Assim, o enunciado seria como “A Dália disse que quando tinham chegado de 

Timor tinham ido para Vila Franca de Xira, entretanto após alguns meses é que eles tinham 

conseguido uma casa pela Câmara Municipal de Setúbal e tinham mudado para lá”.  Ou ainda 
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se pode usar mais outro verbo introdutor do relato como (acrescentar, dizer + também) que 

apresenta a ideia de adição de informação. Assim, a resposta seria “A Dália disse que quando 

tinham chegado de Timor tinha ido para Vila Franca de Xira. Acrescentou/disse também que 

após alguns meses tinham conseguido uma casa pela Câmara Municipal de Setúbal e tinham 

mudado para lá”. 

 No que toca à resposta 8, não seria necessário o uso de pronomes pessoais “eles”, pois 

compreende-se pela forma verbal que é a terceira 3ª pessoa do plural. 

ALÍNEA C 

C. Dália: “Em 86 eu lembro-me eu tinha 5 ou 6 anos os meus pais decidiram formar um 

grupo cultural de Timor-Leste. Inicialmente começamos a atuar apenas em Portugal, de 

norte a sul do país (…)”. 

PRODUÇÕES DA ALÍNEA C 

Seguem as respostas dos estudantes para a alínea C na tabela 14:  

 

Estudante  Produção  

E1 Dália: Em 86 lembrou-se tinha tido 5 ou 6 anos os pais dela tinham 

decidido formar um grupo cultural de TL. Inicialmente tinham 

começado a atuar apenas em Portugal, norte a sul do país. 

E2 A Dália disse que tinha tido 5 ou 6 anos os meus país decidiram 

formar um grupo cultural de Timor-Leste. Inicialmente tínhamos 

começado a atuar apenas em Portugal, norte a sul do país.  

E3 A Dália disse que em 86 ela lembra-se ela tinha 5 ou 6 anos os seus 

pais decidiram formar um grupo cultural de Timor. Inicialmente 

começaram a atuar apenas em Portugal, norte a sul do país.  

E4 ---------------------------------------------------------------------------- 

E5 Dália disse que em 86 lembra-lhe tinhava 5 ou 6 anos seus pais 

decidiram formar um grupo cultural de Timor-Leste. Inicialmente 

tinham começaram a atuar apenas em Portugal, norte a sul do país. 

E6 Dália disse que em 86 se lembrava que tinha tido 5 ou 6 anos os 

pais dela tinham decidido formar um grupo cultural de Timor-Leste 

e que inicialmente tinham começado apenas em Portugal, norte a 

sul do país.  

E7 A Dália disse que em 86 ela lembrou-lhe tinha 5 ou 6 anos seus 

pais. 

E8 A Dália disse que ela lembrou quando ela tinha 5 ou 6 anos os seus 

pais decidiram formar um grupo cultural de Timor-Leste. 

Inicialmente começaram a atuar apenas em Portugal, norte a sul do 

país.  

Tabela 14 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea C do exercício 2.4 (UL1) 
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COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA C 

Continuamos a verificar desvios no uso do tempo verbal, tal como se pode ver nas 

respostas dos E1, E2 e E6 (“tinha tido”), E3 (“lembra-se”), E5 (“tinhava e tinham 

começaram”). 

 O E1 continua a revelar o não uso da expressão introdutora.  

 Ainda na resposta do E2 revela-se a inadequação do uso do possessivo em “os meus 

pais”, bem como da forma verbal “tínhamos começado”, o que contradiz a expressão 

introdutora que revela que o relator não é a própria Dália. Assim, o mais adequado seria “os 

pais dela ou os seus pais” e “tinham começado”.   

 A resposta do E8, mesmo que não siga a norma tradicional, que diz que “os verbos no 

pretérito perfeito simples do indicativo passam para o pretérito mais que perfeito composto 

do indicativo”, é uma resposta possível, sintática e semanticamente. 

 Em todas as  respostas, menos nas dos E2 e E8, os alunos revelam a falta da noção de 

que seria melhor reformular a construção frásica, como por exemplo “A Dália disse que se 

lembrava, em 86, quando tinha 5 ou 6 anos os pais dela tinham decidido formar um grupo 

cultural de Timor-Leste e que inicialmente tinham começado apenas em Portugal, norte a sul 

do país”. Pois se a localização temporal “em 86” aparecer no início da frase, dá a entender que 

o ato de a Dália se lembrar ocorre no ano referido, o que na verdade não é correto. O certo é 

referir-se à idade que a Dália tinha naquele momento.  

ALÍNEA D 

D. Dália: “Eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever, gosta muito de ouvir música e, 

entretanto, comecei a criar um diário com letras, poesias e foi daí é que surgiram as 

minhas músicas (…)”.  

PRODUÇÕES DA ALÍNEA D 

Estudante  Produção  

E1 Dália: Era uma pessoa que gostava muito de escrever, gostava muito 

de ouvir música, entretanto, começava a criar diário com letras, poesia, 

no entanto dali é que surgiram músicas. 

E2 A Dália disse eu tinha sido uma pessoa que gosta muito de escrever, 

gosta muito de escrever música e, entretanto, tinha comecado a criar 

um diário com letras, poesias e tinha feito daí é que surgiram as minhas 

músicas.  
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Tabela 15 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea D do exercício 2.4 (UL1) 

COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA D 

 O desvio do uso do tempo verbal nesta sequência revela-se nas respostas de E2 (“tinha 

sido e tinha feito”), E5 (“gostou”) e E8 (“tinha feito”).  

 A falta da expressão introdutora na resposta do E1 continua a verificar-se nesta 

sequência. No que se refere a E2, observamos a inadequação no uso do possessivo “as minhas” 

quando se esperaria “as delas”, pois, pela expressão introdutora, percebe-se que, não sendo o 

locutor da frase original, é o relator.  

 A resposta de E3 embora não siga o que a norma clássica prevê “os verbos no presente 

do indicativo passam para o imperfeito do mesmo modo em DI”, apresenta uma resposta 

possível sintática e semanticamente correta. O uso do verbo no tempo presente significa que 

o locutor do discurso original continua a ter o mesmo hobby que tinha.  O aluno também se 

mostra capaz quando não mudou o “daí” para “dali”, ao contrário do que aconteceu nas outras 

respostas, pois este não indica lugar nenhum, mas sim a “conclusão” de uma ideia dita 

anteriormente, neste caso de resposta a ideia de como surgiram as músicas da Dália. 

 Conclui-se que, globalmente, neste exercício, o uso do tempo verbal é o desvio mais 

frequente no relato do discurso. Além disso, verifica-se uma certa colagem ao texto original 

em contextos em que não havia do ponto de vista enunciativo uma razão que o justifique. 

EXERCÍCIO 2.5: passagem do DD para DI tendo em conta as diversas situações 

enunciativas (abordagem enunciativa-pragmática) 

  

E3 A Dália disse que ela é uma pessoa que gosta muito de escrever, gosta 

muito de ouvir música e, entretanto, começou a criar um diário com 

letras, poesias e foi daí é que surgiram as suas músicas.   

E4 ------------------------------------------------------------------------------- 

E5  Dália disse que ela era uma pessoa que gostou muito de escrever, gosta 

muito de ouvir música e, entretanto começava a criar um  

E6 Dália disse que ela era uma pessoa que gostava muito de escrever e 

gostava de ouvir a música e entretanto tinha começado a criar diário 

com letras e foi dali é que tinham surgido as músicas dela.  

E7 ------------------------------------------------------------------------------- 

E8 A Dália disse que ela é uma pessoa que gostava muito de escrever, 

gostava muito de ouvir música, entretanto começou a criar um diário 

com letras, poesias tinha feito 
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INSTRUÇÃO:  

Relate os mesmos discursos do Jornalista e da Dália de acordo as diversas situações 

enunciativas indicadas. 

 ALÍNEA 2.5.1 

Imagine uma situação em que uma irmã da Dália, que também fugiu com eles para 

Portugal, viu a notícia e conta aos pais no dia seguinte o que o jornalista disse. 

PRODUÇÕES DA ALÍNEA 2.5.1 

A tabela 16 contém as respostas dos estudantes para a alínea 2.5.1. 

Estudante  Produção  

E1 Uma irmã da Dália depois contou aos seus pais que a jornalista 

disse que a guerra que se tinha seguido/seguiu à invasão 

indonésia de Timor tinha levado/levou muitos timorenses a fugir. 

E2 A jornalista disse que se seguiu à invasão indonésia de Timor 

levou muitos timorenses a fugir.  

E3 Na notícia que eu vi ontem, o jornalista escreveu que a guerra 

que se seguiu   invasão Indonésia de Timor levou muitos 

timorenses a fugir. 

E4 ----------------------------------------------------------------------------- 

E5 O jornalista disse a Dália que a guerra que se tinha seguido à 

invasão indonésia de Timor tinha levado muitos timorenses a 

fugir. 

E6 O jornalista relatou que a guerra que se tinha seguido à invasão 

indonésia de Timor tinha levado muitos timorenses a fugir. 

E7 ----------------------------------------------------------------------------- 

E8 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabela 16 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea 2.5.1 do exercício 2.5 (UL1) 

COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA 2.5.1 

Nesta sequência nenhuma das respostas que temos apresenta desvios no uso do tempo 

verbal. E1 mostra dificuldade em começar o relato; E3 demostra inadequação da escolha do 

verbo introdutor, pois, em vez de usar “dizer ou afirmar”, usa o “escrever”, o que julgamos 

ser não adequado ao contexto, dado que a notícia foi dada oralmente e não por escrito.  

Tendo em conta que o relator citante é a irmã do locutor citado e os seus interlocutores 

também são membros da família e que todos eles eram emigrantes, seria mais adequado 

substituir “os timorenses” por “nós”. Por conseguinte, não considerando errado a opção dos 

estudantes em manter “os timorenses” errada, consideramos que, enunciativamente, o relato 
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seria: “O jornalista disse que a guerra que se seguiu/tinha seguido à invasão de Timor 

levou/tinha levado muitos de “nós” a fugir”.     

ALÍNEA 2.5.2 

Imagine a situação em que um dos vizinhos da Dália em Setúbal viu a entrevista na 

TV e conta-a à sua filha após alguns dias. 

PRODUÇÕES DA ALÍNEA 2.5.2 

A tabela 17 contém as respostas dos estudantes para a alínea 2.5.2. 

Estudante  Produção  

E1 Um dos vizinhos da Dália em Setúbal tem visto a entrevista na 

TV e a contou a filha dele então “(…) Assim que eles chegaram 

de Timor foram para Vila Franca de Xira, após de alguns meses 

é que conseguiram uma casa pela Câmara Municipal de Setúbal, 

entretanto mudaram para Setúbal (…)”. 

E2 A Dália disse que chegámos de Timor fomos para Vila Franca de 

Xira, entretanto após alguns meses é que conseguimos uma casa 

pela Câmara Municipal de Setúbal, entretanto mudamos para 

Setúbal.  

E3 Naquele momento, quando chegaram de Timor a Dália e suas 

famílias foram viver na Vila Franca de Xira, entretanto apos 

alguns meses é que conseguiram encontrar uma casa pela 

Camara Municipal de Setúbal e a Dália e família mudaram para 

Setúbal. 

E4 ----------------------------------------------------------------------------- 

E5 Na televisão Dália diz que quando chegámos eles iriam para Vila 

Franca de Xira, entretanto após alguns meses será conseguíamos 

uma casa pela Câmara Municipal de Setúbal entretanto mudámos 

para Setúbal. 

E6 A Dália disse que quando tinham chegado de Timor tinham ido 

para Vila Franca de Xira, entretanto após alguns meses é que 

tinham conseguido uma casa pela Câmara Municipal de Setúbal 

e que entretanto tinham mudado para Setúbal. 

E7 ----------------------------------------------------------------------------- 

E8 ----------------------------------------------------------------------------- 

Tabela 17 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea 2.5.2 do exercício 2.5 (UL1) 
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COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA 2.5.2 

Verificamos, nesta sequência, desvio na transposição do tempo verbal nas respostas 

de E5, tanto no tempo como na pessoa verbal, e de E2, apenas na pessoa verbal. Sendo que 

não é o próprio locutor do discurso primitivo o relator, a pessoa verbal não pode manter-se na 

1ª pessoa do plural como fazem E5 e E2. Quanto ao espaço, uma vez que o relator é um dos 

vizinhos da Dália em Setúbal, seria mais adequado usar, em vez de “Setúbal”, o advérbio de 

lugar “cá”. Porém, os estudantes mantêm o uso do espaço “Setúbal”. Assim, a transposição 

poderia ser no caso do discurso relatado por um dos vizinhos da Dália em Setúbal:  A Dália 

disse há alguns dias que, quando tinham chegado de Timor, tinham ido para Vila Franca de 

Xira. Também disse que após alguns meses tinham conseguido uma casa pela Câmara 

Municipal de Setúbal e tinham mudado para cá. 

ALÍNEA 2.5.3  

Imagine a situação em que, depois de uma semana da entrevista, a mãe da Dália, em 

Timor, conta ao pai dela o que ela disse.  

PRODUÇÕES DA ALÍNEA 2.5.3 

A tabela 18 contém as respostas dos estudantes para a alínea 2.5.3. 

Estudante  Produção  

E1 

 

 

       A partir daquela semana da entrevista, a mãe da Dália, em Timor, 

contou ao seu pai e dizia “(…) Em 86 ela lembrou-se tinha 5 a 6 

anos os pais dela tinham decidido formar um grupo cultural de 

Timor-Leste. Inicialmente começaram a atuar em Portugal, no norte 

a sul do país. 

E2 A Dália disse que lembro-me eu tinha 5 ou 6 anos os meus pais 

decidiram formar um grupo cultural de Timor-Leste. Inicialmente 

começamos a atuar apenas em Portugal, norte a sul do país. 

E3 A Dália lembrou-se em 86 quando ela tinha 5 ou 6 anos nos 

decidimos formar Grupo Cultural de Timor. Inicialmente 

começamos a atuar apenas em Portugal, norte a sul do pais. 

E4 ---------------------------------------------------------------------------- 

E5 A mãe da Dália diz que a Dália entrevistou que em 86 lembrava-se 

tinha tido 5 ou 6 anos o pai dela tinha decidido formava uma grupo 

cultural de Timor-Leste. Inicialmente começámos a atuar apenas 

em Portugal, norte a sul do país. 
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E6 A  Dália contou que em 86 se lembrava que tinha 5 ou 6 anos e que 

os pais dela tinham decidido formar um grupo cultural de Timor-

Leste e que inicialmente tinham começado a atuar apenas em 

Portugal, norte e sul do país. 

E7 ---------------------------------------------------------------------------- 

E8 ---------------------------------------------------------------------------- 

Tabela 18 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea 2.5.3 do exercício 2.5 (UL1) 

COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA 2.5.3 

Pelas respostas, verificamos que os estudantes revelam a não adequação no emprego 

das pessoas verbais, como se pode ver nas produções dos E1, E2, E5 e E6. Dado que o relator 

do discurso é a própria mãe do locutor citado e o seu interlocutor é o pai, pessoas de quem o 

locutor original fala, esperar-se-ia que, a nível dos díticos pessoais, o uso do pronome “nós”, 

por exemplo. Sendo assim, o relato seria, por exemplo, “A nossa filha Dália disse há uma 

semana atrás que se lembrava que, em 86, quando tinha 5 ou 6 anos, nós tínhamos decidido 

formar um grupo cultural de Timor-Leste. Acrescentou que inicialmente tínhamos começado 

a atuar apenas em Portugal, de norte a sul.”   

E5 demonstra ainda o erro no uso do tempo verbal. A única transposição totalmente 

adequada é a do E3.    

ALÍNEA 2.5.4 

Imagine a situação em que uma prima da Dália conta aos seus filhos depois de dois 

dias o que ela falou. 

PRODUÇÕES DA ALÍNEA 2.5.4 

A tabela 19 contém as respostas dos estudantes para a alínea 2.5.4. 

Estudante  Produção  

E1 

 

 

       Uma prima da Dália contou aos filhos dela uns dois dias depois 

o que ela tinha falado. Dália disse: “Ela era uma pessoa que 

gostou muito de escrever, a gostou muito de ouvir música e 

entretanto, começava a criar um diário com letras, poesias e era 

ali que tinham surgido as músicas dela”. 

E2 A Dália disse que era uma pessoa que gosta muito de escrever, 

gosta muito de ouvir música e, entretanto, comecei a criar um 
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COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA 2.5.4 

 Na última sequência desta unidade letiva verificamos desvios na transposição do 

tempo verbal nas produções dos E1, E2 e E5. O E2 ainda revela o erro na transposição do 

dítico pessoal. O E3 mostra a falta do uso do verbo introdutor do relato. O E3 apresenta 

transposição na sua totalidade correta. Ainda o E1, E5 e E6 fazem a alteração na expressão de 

conclusão da ideia “foi daí” para “dali”, o que não foi necessário pois não se trata de um dítico 

espacial. Porém todos eles revelam a incapacidade de tirar as repetições “o verbo gostar” que 

é repetida duas vezes e tornar a frase mais simples conforme o carater da linguagem escrita.  

Segue a nossa proposta de resolução: “A tia Dália disse há dois dias que era uma pessoa 

que gostava muito de escrever, de ouvir música por isso tinha começado a criar um diário com 

letras e poesias e tinha sido daí é que tinham surgido as músicas dela”.  Uma outra 

possibilidade seria o seguinte relato: “A tia Dália disse que é uma pessoa que gosta muito de 

escrever, de ouvir música por isso começou a criar um diário com letras e poesias e 

acrescentou que foi daí que surgiram as músicas dela.”   

diário com letras, poesias e foi daí é que surgiram as minhas 

músicas. 

E3 Tia Dália é uma pessoa que gosta muito de escrever, gosta 

muito de ouvir músicas, entretanto ela começou a criar um 

diário com letras, poesias e foi daí é que surgiram as suas 

músicas. 

E4 ----------------------------------------------------------------------------- 

E5 A Dália disse que ela será uma pessoa gostava muito de escrever, 

gostava muito de ouvir música e entretanto tinha começado a 

criar um diário com letras, poesias e tinha fora dali era que tinha 

surgido músicas dela. 

E6 A Dália disse que ela era uma pessoa que gostava muito de 

escrever, gostava muito de ouvir música e, entretanto tinha 

começado a criar um diário com letras, poesias e tinha sido dali é 

que tinham surgidos as músicas delas. 

E7 ----------------------------------------------------------------------------- 

E8 ----------------------------------------------------------------------------- 

Tabela 19 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea 2.5.4 do exercício 2.5 (UL1) 
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2.4.2. Produções da unidade letiva 2 

Nesta unidade letiva apenas três estudantes produziram as notícias solicitadas, pelo 

que a amostra é muito reduzida. Não se tratou de um caso isolado na entrega de trabalhos de 

produção solicitados, na medida em que muitas vezes, muito provavelmente por razões de 

trabalho ou de falta de hábitos de trabalho ao nível do curso de português, os estudantes  

tardavam ou não entregavam trabalhos, sobretudo se estes continham maior complexidade, 

embora se notassem melhorias ao longo do curso neste aspeto. Este facto dificultou, em certa 

medida, a obtenção de dados que não fossem produzidos em contexto de aula. 

INSTRUÇÃO 

1.     Baseado nas informações do vídeo que viu, redija com o/a seu/sua colega, uma 

notícia sobre a festa, com o máximo de 80 palavras. 

Para escrever o texto, deve: 

i. considerar as seguintes perguntas:  Qual é o evento? Quem organizou esse 

evento? O que fazem as pessoas que aparecem no vídeo? Onde se passa o 

evento?  

ii. incluir no seu texto o relato de partes do discurso de, pelo menos, dois 

entrevistados, usando os verbos introdutores do relato de discurso.  

Não se esqueça: é importante planificar a sua notícia primeiro e, depois de a escrever, 

fazer a revisão do texto, corrigindo e alterando o que precisar. 

PRODUÇÕES 

Produção 

1-E1 

Música Portuguesa em Karaoke 

Numa música portuguesa em karaoke, os portugueses e brasileiros como 

comunidade dos países da CPLP estiveram unidos em Timor-Leste a 

celebrar este espetáculo musical em karaoke. 

No evento, os artistas foram entrevistados pelo repórter os quais 

expressaram as suas opiniões sobre essa festa musical em Timor-Leste. 

Esse evento foi organizado pelos irmãos portugueses e brasileiros no 

momento em que um entrevistado achava que “há uma paz definitiva e 

aberta a toda comunidade internacional e comunidade nacional 

timorense”. Ainda afirmava que, essa era uma boa iniciativa naquele 

momento em Timor-Leste. 

Produção 

2-E6 

Festa de Halloween 

Foi realizada uma festa de Halloween ou a festa dos fantasmas ou 

bruxarias no dia 31 de outubro no ano passado. A festa foi organizada pela 

Associação dos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do 

Porto no Gare Clube, perto da Avenida dos Aliados. Fui a festa com os 

meus amigos, Bernardo e Adilson e estávamos todos mascarados. Os meus 

colegas foram entrevistados pela equipa da média da Faculdade e pedir a 

opinião deles sobre a festa. Na resposta, Adilson confessou que a festa foi 
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muito animada e esperava que no próximo ano fosse feita outra vez. Por 

outro lado, Bernardo felicitou a Associação de Estudantes porque já tinha 

organizado uma festa e muito animada e espetacular. Estavam lá muitos 

alunos e colegas da FDUP a dançar até às 04h:00 da madrugada. 

Produção 

3-E3 

Pela primeira vez Timor Leste organizou um festival karaoke em 

português. O festival realizou com tema “Animação de karaoke “. 

O festival foi organizado pelo Timor Leste e localizado em Exótica Bar. 

Há muitos portugueses e brasileiras foram la para divertir-se e também 

foram cantar várias músicas durante a festa. O festival foi muito divertido.  

“É a primeira vez que tá a haver em Timor Leste música portuguesa em 

karaoke e brasileiros e portuguese como povo irmão estão hoje unidos e 

está a ser um espetáculo, eu não tenho palavras, está a ser uma noite 

animadíssima “. Sérgio Tavares e 

Sérgio disse que era a primeira vez que estava a haver em Timor Leste 

música portuguesa em karaoke. Ele acrescentou que brasileiros e 

portugueses como povo irmão estavam unidos naquele dia e tem sido um 

espetáculo, ele não tinha palavras, estava a ser uma noite animadíssima. 

O festival correu otimamente e no final o dono do proprietário ofereceu 

uma música de encerar. “Tá a correr otimamente. Sou o dono do bar e vou 

cantar só na madrugada”. Carlos Ramos 

O dono do bar disse que a festa estava a correr otimamente, ia cantar só na 

madrugada. 

Tabela 20 - Produções dos estudantes respeitantes à produção de uma notícia (UL2) 

COMENTÁRIO GLOBAL  

Notamos que as produções dos alunos numa linha geral não seguem as nossas 

instruções, não produzindo uma notícia, mas sim uma espécie de resumo, e não respeitam 

assim a instrução dada da incorporação do relato do que tinha sido dito pelos participantes no 

evento. Note-se que, o caso de E6, a notícia produzida nem sequer se relaciona com o tópico 

dado, tendo o estudante optado por noticiar um evento completamente diferente do que tinha 

trabalhado em aula e sobre o qual recaía a elicitação de produção, o que mostra que a instrução 

não foi compreendida de forma cabal.  

Verificamos nos textos 1 e 3 que os alunos têm dificuldades em usar elementos de 

ligação que tornem o texto coeso. Ambos os textos revelam ainda menos coerente.    

2.4.3 Produções da unidade letiva 3 

Nesta unidade letiva conseguimos apenas produções de dois alunos. Conforme atrás foi 

descrita, nesta unidade letiva, a instrução dada da atividade é simples, e tinha como objetivo 

fazer a consolidação do trabalho de sistematização realizado em sala de aula [cf. anexo 15], 
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mas a maioria dos estudantes não o fez,  tendo sido as justificações mais dadas para a não 

entrega do trabalho a falta de tempo e a dificuldade em fazer o exercício.    

INSTRUÇÃO: 

3.5. Coloque-se no papel de relator e relate o que disse a Carolina aos seus colegas de trabalho, 

na 2ª feira, depois de ler o texto no blogue. 

ALÍNEA B 

Carolina: “Descer até à água, para mim, não foi fácil – sou muito naba no que a estas 

atividades “radicais” diz respeito e imagino-me sempre com menos dois dentes, a 

cabeça rachada e uma perna partida só de ver aquele amontoado de rochas”. 

PRODUÇÕES DA ALÍNEA B 

A tabela 21 contém as respostas dos estudantes para a alínea B: 

Estudante  Produção  

E3 A Carolina disse que para ela descer até água não tinha sido fácil-

era muito naba no que a aquelas atividades “radicais” diz respeito 

e imaginou-se sempre com menos dois dentes, a cabeça rachada e 

uma perna partida só de ver aquele amontoado de rochas.  

E7 A Carolina disse que tinha descido até à água, para mim, não tinha 

sido fácil, era muito naba no que estas atividades “radicais” dizia 

respeito e imagino-me sempre com menos dois dentes, a cabeça 

rachada e uma perna partida só de ver aquele amontoado de rochas.  

 

Tabela 21- Produções dos estudantes respeitantes à alínea B do exercício 3.5 (UL3) 

COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA B 

Neste número o E3 revela um o relato que respeita  o emprego de tempo verbal e 

díticos. Enquanto que o E7 ainda mostra a inadequação no emprego do tempo verbal e do 

dítico pessoal como estão destacados na tabela.  

ALÍNEA C 

Carolina: “Uma coisa que a mim me perturbou particularmente foram as pessoas a 

saltar”. 

PRODUÇÕES DA ALÍNEA C 

A tabela 22 contém as respostas dos estudantes para a alínea C: 
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Estudante  Produção  

E3 A Carolina disse que uma coisa que a se lhe perturbou 

particularmente tinham sido as pessoas a saltar. 

E7 A Carolina disse uma coisa que a mim tinha me perturbado 

particularmente tinham sido as pessoas a saltar. 

Tabela 22 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea C do exercício 3.5 (UL3) 

COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA C 

 Nesta sequência os dois estudantes revelam o erro na transposição do dítico pessoal 

como se pode ver na tabela. Transposição correta do dítico pessoal aqui seria “a ela”, como 

podia ser “uma coisa que a perturbou/tinha perturbado a ela”.  

ALÍNEA D 

Carolina: “Depois das aventuras, desmanchamos a tenda e metemos tudo dentro do 

carro e fomos dar uns passeios de carro, pelos vários miradouros”. 

PRODUÇÕES DA ALÍNEA D 

A tabela 23 contém as respostas dos estudantes para a alínea D: 

Estudante  Produção  

E3 A Carolina disse que depois das aventuras tinham desmanchado a 

tenda e tinham metido tudo dentro do carro e tinham ido dar uns 

passeios de carro, pelos vários miradouros. 

E7 A Carolina disse depois das aventuras, tínhamos desmanchado a 

tenda e tínhamos metido tudo dentro do carro e tinha ido dar uns 

passeios de carro, pelos vários miradouros. 

Tabela 23 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea D do exercício 3.5 (UL3) 

COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA D 

  O E3 apresenta a transposição do discurso totalmente correta, enquanto E7 continua a 

revelar a inadequação no emprego da forma verbal, pois o relator não é a Carolina, pelo que 

a opção por manter a forma do verbo na primeira pessoa não é adequada. Porém, no caso de 

o relator ser uma das pessoas que foi com a Carolina à Gerês, o uso da forma verbal pelo E7 

é correto. Apesar disso, a outra forma verbal “a terceira pessoa” (tinha ido), que o aluno 

apresenta, é inadequada.  

2.4.4. Produções da unidade letiva 4 

Na unidade letiva 4, a produção solicitada foi de tipo oral, estando transcrita abaixo [cf. 

ANEXO 16]. 
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INSTRUÇÃO 

1. Selecione a sua personalidade preferida. Pode ser portuguesa ou de outra 

nacionalidade, mas tem de ser uma pessoa conhecida, para que seja fácil aos seus 

colegas adivinharem quem é. 

1.1. Preencha o quadro que se segue para indicar os dados mais relevantes sobre essa 

personalidade.   

1.2. Troque a ficha que preencheu com o/a colega do lado. 

1.3. Leia atentamente a ficha que lhe foi distribuída. 

1.4. Prepare o relato do que o/a seu/sua colega registou no quadro. 

1.5. Relate o que o seu colega disse, usando os verbos introdutores do relato do 

discurso. 

1.6. No final de cada relato, os seus colegas devem adivinhar quem é a personalidade 

apresentada.  

PRODUÇÕES ORAIS DOS ESTUDANTES 

A tabela 24 constitui a compilação das transcrições das produções orais dos estudantes. 

Relato 

1 – E6 

O X1 revelou que a sua personagem timorense era timorense, nasceu 

no dia 26 de novembro de 1949 em Díli e acrescentou que essa pessoa 

era política e consultor jurídico. Disse ainda que essa personagem 

gosta de ler livros, jornais e revistas e confessou que essa pessoa era 

muito conhecida porque era um líder político de partido histórico e 

fundador do país, da República Democrática de Timor-Leste e o 

Bernardino escolheu essa pessoa como personalidade preferida dele 

porque ele era um líder de honestidade, flexibilidade com timorenses.  

Relato 

2 – E2 

X disse que a sua personalidade favorita é de nacionalidade 

paquistanesa e ela nasceu em 12 de julho de 1997. Local de 

nascimento é Paquistão e acrescentou sobre da profissão dela é ativista 

e estudante. Revelou que dos tempos livres ela faz campanha de 

sensibilização para promover a educação a todas as crianças, jovens. 

O X contou que esta pessoa recebeu prémio da paz porque defende o 

direito ao acesso à educação para todas as crianças, é um direito 

fundamental de cada pessoa. E ele escolheu esta pessoa porque ela luta 

contra repressão de crianças e jovens e pelo direito de todas as crianças 

a educação. 

Relato 

3 – E3 

O X escolheu uma personalidade timorense. Ele disse que nasceu em 

20 de junho de 19…. Local do nascimento Manatuto. Acrescentou que 

era um líder político, muito divertido e flexível. É um político e chefe 

das FFDTL e concluiu que era uma pessoa importante e conhecido em 

todo mundo.  

Relato 

4 – E1 

Aqui a colega X escolheu uma personalidade que é timorense também. 

Disse que ele é um político, ex-presidente, prémio novel da paz. Nos 

tempos livres ele disse que gostava de fazer fotografia, brincar com as 

crianças e passear. Ainda acrescentou que ele era uma pessoa 

                                                           
1 Todos os nomes dos estudantes foram substituídos por X para preservar o seu anonimato. 
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inteligente, carinhoso, humilde, tem muita interesse na área da 

educação. A X escolheu esta personalidade porque é conhecido como 

um diplomata e prémio nobel da paz. 

Relato 

5 – E5 

A X escolheu a personalidade conhecida era timorense. Data do 

nascimento 27 novembro 1949. Local do nascimento Díli e a sua 

profissão é atual primeiro ministro de Timor-Leste. A X acrescentou 

aqui a sua pessoa conhecida é gosta de fazer tempo livre é brincar com 

crianças e também disse que é uma pessoa conhecida pelo jovem 

porque é político e conhecida também porque personalidade 

inteligente, interesse nacional para povo Timor e humildade.  

Relato 

6 – E8 

Aqui o X dizer que esta é uma pessoa de nacionalidade de Estados 

Unidos da América e essa pessoa nasceu em S. Francisco, Califórnia 

no dia 24 de outubro de  (…). Ainda mais o X acrescentou que essa 

pessoa é fundador companhia do Apple. E mais era conhecido pelo 

revolucioner e … da área informação e da tecnologia. 

Relato 

7 – E4 

Aqui o X afirmou que a pessoa favorita dele é africano nasceu 18 de 

agosto 1918 e local de nascimento Africa do sul e a profissão dele é 

presidente era 1994 e no 1999, mas aqui não menciona sobre que fazer 

no tempo livre, mas ele explicou também sobre a pessoa conhecido era 

em prisão durante 27 anos e também conhecido no mundo, ganhei 

Nobel da paz em 1994 e também no tempo livre ele é revolucioner 

contra regime de ditadura no regime anterior. 

Relato 

8 – E7 

Eu X disse que a personalidade esta pessoa é timorense. Eu não sei a 

data nascimento, mas ele nasceu em Timor em 1948, local de 

nascimento Baucau Timor-Leste e eu queria afirmar que essa pessoa é 

um religioso e no tempo livro ele gosta de fazer desporto e escrever 

livro e ele é uma pessoa. Esta pessoa é famoso ou conhecido porque 

ele recebido prémio Nobel da paz e queria concluir que esta pessoa 

tem personalidade forte, personalidade honesto e personalidade 

simples. 

Tabela 24 - Produções dos estudantes respeitantes às produções orais  (UL4) 

COMENTÁRIO GLOBAL ÀS PRODUÇÕES ORAIS  

A produção 2 revela a inadequação da escolha do léxico como se verifica no quadro. 

Em vez de usar a conjunção “que” logo a seguir ao verbo introdutor “acrescentar” usou o a 

expressão “sobre da” e em vez de usar a preposição em, na contração com o artigo definido, 

“nos”, utilizou a preposição “de” contraída com o artigo”o”, “do”. A produção 3 revela o erro 

da concordância “pessoa conhecido”.  

O relato 4 apresenta um sentido ambíguo em “ele disse que gostava”, pois dá a 

entender que está a relatar a palavra da própria pessoa de que se fala. Ainda apresenta 

problemas na colocação “fazer fotografia” pela seleção do verbo. 
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O relato 5, por sua vez, apresenta problemas ao nível da estruturação textual, com 

incidência na coesão e na concatenação das ideias.  

A texto 6 demostra o erro de concordância “dizer” e a redundância quando usa o “mais 

+verbo acrescentar). 

O relato 7 apresenta o erro de concordância “conhecido e ganhei” e a falta de coerência 

na última linha da produção.  

Na última produção, diferente das outras, o locutor citado é o relator do seu próprio 

discurso. Esta apresenta, logo na primeira linha, incoerência ao nível das ideias transmitidas. 

Ao usar os verbos (queria+afirmar e queria+concluir) demonstra a falta da ideia de que é um 

discurso relatado e não propriamente uma expressa de opinião. Ainda demonstra o erro de 

concordância do uso do tempo verbal “recebido”.  

2.4.5. Produções da unidade letiva 5 

Nesta unidade letiva, propusemos uma atividade de relato de discurso tendo em conta 

vários contextos comunicativos [CF. ANEXO 24].  

INSTRUÇÃO 

Relate os seguintes discursos extraídos do vídeo, de acordo com as diferentes situações 

comunicativas indicadas.  

ALÍNEA C 

Imagine que relata, no dia seguinte, a mesma conversa a um professor seu. 

B: Aa, é pá, não sei. Eu acho que há uma muito eficaz que é seguir aquele gajo que 

anda a vender cervejas.  

 

PRODUÇÕES DA ALÍNEA C 

A tabela 25 contém as respostas dos estudantes para a alínea C: 

Estudante  Produção  

E1 Ele disse que não sabia, acha que havia uma muito eficaz que era seguir 

aquele rapaz que andava a vender cervejas. 

E2 Ele disse que não sabia e achou que havia uma muito eficaz que era seguir 

o rapaz que andava a vender cervejas. 

E3 Ele disse que não sabia e achava que havia uma muito eficaz que era seguir 

o homem que andava a vender cervejas. 
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E4 Ele disse que não sabia e acho que há uma muito eficaz que aquele senhor 

que anda a vender cervejas.  

E5 Ele disse que não soube e também achou que houve uma muito eficaz que 

era seguir aquele pessoa que andou a vender cervejas.   

E6 Ele disse que não sabia mas que achava que havia uma maneira muito 

eficaz que é seguir o indivíduo que andava a vender cervejas. 

E7 Ele disse que não sabia e acha que há uma muito eficaz que é seguir aquele 

rapaz que anda a vender cervejas.  

E8 Ele disse que não sabia que havia uma muito eficaz que era seguir aquela 

pessoa que andava a vender cervejas.  

Tabela 25 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea C do exercício (UL5) 

COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA C 

 Verificamos nesta alínea o erro no emprego do tempo verbal nas produções de E1, E4 

e E7, pois, segundo a instrução dada, o relato é feito um dia após o concerto, portanto deveria 

ser relatado no passado e não no presente. Quanto ao aspeto que se prende com o contexto em 

que ocorre a conversa todos o respeitam. Tendo em conta que o interlocutor do relator é um 

professor, manifestam adequação pragmática ao fazerem a transposição com substituição de 

expressões como “gajo” por “rapaz” (E1, E2, E7), “homem” (E3), “pessoa” (E5, E8), 

“indivíduo” (E6) e até “senhor” (E4). 

ALÍNEA D 

Imagine que conta a conversa ao seu irmão que está ao seu lado e não ouviu o que foi 

dito e lhe pergunta: “O que é que ele disse…?” 

B: Pá, nós távamos aqui a pensar quais é que serão as melhores formas de furar as 

pessoas para ficar na front line dos concertos. 

PRODUÇÕES DA ALÍNEA D 

A tabela 26 contém as respostas dos estudantes para a alínea D: 

Estudante  Produção  

E1 Ele disse que nós estivemos aqui a pensar quais é que serão as melhores 

formas de furar as pessoas para ficar na front line dos concertos. 

E2 Ele disse que nós estávamos aqui a pensar quais é que serão as melhores 

formas de furar as pessoas para ficar na front line dos concertos. 
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E3 Ele disse que eles estavam aqui a pensar quais é que serão as melhores 

formas de furar as pessoas para ficar na front line dos concertos. 

E4 Ele diz que nós estávamos aqui a pensar quais é que serão as melhores 

formas de furar as pessoas para ficar na front line dos concertos. 

E5 Ele diz que estávamos aqui a pensar quais é que serão as melhores formas 

de furar as pessoas para ficar na front line dos concertos. 

E6 Ele diz que tavam ali a pensar quais é que serão as melhores formas de 

furar as pessoas para ficar na front line dos concertos. 

Ou  

Ele diz que tavam ali a pensar quais é que seriam as melhores formas de 

furar as pessoas para ficar na front line dos concertos. 

E7 Ele disse que eles estavam aqui a pensar quais é que serão as melhores 

formas de furar as pessoas para ficar na front line dos concertos. 

E8 Ele disse que estávamos a pensar quais é que serão melhores formas de 

furar as pessoas para ficar na front line dos concertos. 

Tabela 26 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea D do exercício (UL5) 

 

COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA D 

 Porque o relato é logo a seguir ao discurso original, os estudantes revelam correção na 

transposição quando mantêm o tempo verbal. No entanto, há uma inadequação que assenta na 

forma verbal nas respostas de E1, E2, E4, E5 e E8, pelo facto de não ser próprio locutor citado 

o relator.  

Tendo em conta que o advérbio de lugar “aqui” neste contexto não se refere a um dítico 

espacial, mas funciona como reforço da ideia propriamente dita, a sua transposição para o 

“ali” por E6 não é adequada.    

Por outro lado, como a conversa acontece entre irmãos, não pomos em questão a não 

substituição do termo “furar” na transposição dos estudantes.  

  ALÍNEA E  

Imagine que conta a seguinte conversa aos pais de um amigo seu no dia seguinte após 

ter assistido à conversa. 

A: (...). Uma palavra para descrever este festival. 

C: Bué da fixe.  
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PRODUÇÕES DA ALÍNEA E 

 

A tabela 27 contém as respostas dos estudantes para a alínea E: 

Estudante  Produção  

E1 O filho contar aos pais uma palavra para descrever aquele festival e o C 

respondeu que Bué da fixe. 

E2 O A pediu ao C uma palavra para descrever este festival e o C respondeu 

que foi espetacular.  

E3 O A perguntou ao C uma palavra para descrever o festival e o C 

respondeu que era espetacular. 

E4 A pediu ao C uma palavra para descrever o festival e o C respondeu que 

era espetacular. 

E5 O A pediu ao C uma palavra para descrever o festival o amigo respondeu 

que era maravilha.  

E6 A pediu ao C uma palavra para descrever aquele festival e o C respondeu 

que era muito bom. 

E7 O festival era muito giro. 

E8 Contou aos seus pais sobre palavra para descrever o festival e os seus 

pais decidiu que é bué da fixe. 

Tabela 27 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea E do exercício (UL5) 

COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA E 

 Nesta sequência, E1 e E8 mostram menos clareza no seu relato, logo fuga à 

transmissão da intenção do locutor citado. A produção de E7 não demonstra a existência de 

um relato de um discurso, pois o enunciado é uma afirmação original.  

 As restantes produções revelam a transposição adequada a nível do emprego do tempo 

verbal, no tempo passado, pois o relato é feito no dia seguinte após ao festival. Atendendo ao 

contexto, o facto de haver a distância de idade entre o relator e o seus interlocutores, os 

estudantes manifestam consciencialização da situação enunciativa, nomeadamente ao nível da 

informalidade de certas expressões, como, por exemplo, “bué da fixe”, que substituem por 

“espetacular, maravilha e muito bom”.    

ALÍNEA F 

Imagine que conta o seguinte discurso à sua colega no dia seguinte após ter ouvido o 

que o B disse. 
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B: Ele tem uma mochila bué grande e abre sempre caminho prá pessoas (…) 

PRODUÇÕES DA ALÍNEA F 

A tabela 28 contém as respostas dos estudantes para a alínea F: 

Estudante  Produção  

E1 Ele disse que teve uma mochila bué grande e abriu sempre caminho para  

pessoas.  

E2 O B disse que ele tinha uma mochila bué grande e abria sempre caminho 

para pessoas.  

E3 Ele disse que tinha uma mochila bué grande e abria sempre caminho prá 

pessoas. 

E4 Ele disse que tinha uma mochila bué grande e abre sempre caminho para 

as pessoas.  

E5 Ele disse que tinha uma mochila bué grande e abria sempre caminho para 

pessoas.  

E6 Ele disse que tinha uma mochila bué grande e que abria sempre caminho 

para as pessoas. 

E7 Ele disse que tinha uma mochila bué da fiche e abria sempre caminho 

para as pessoas. 

E8 Ele disse que tinha uma mochila bué grande e abria sempre caminho para 

pessoas.  

Tabela 28 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea F do exercício (UL5) 

COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA F 

 E1 e E4, nesta sequência, apresentam o erro no emprego do tempo verbal, porque usam 

o pretérito perfeito num contexto em que se esperava o pretérito imperfeito. Os restantes 

revelam a adequação nesse aspeto. Tendo em conta que o interlocutor do relator é um colega, 

não achamos inconveniente nenhum a opção por manter a expressão “bué grande” por 

estudantes. No entanto, achamos que deve ser acrescentado um nome, por exemplo “o tal ou 

o X” depois da expressão introdutora para esclarecer que não é o relator o possuidor da 

mochila, pois como se apresentam, percebe-se o contrário. Por conseguinte, a transposição 

seria como “Ele disse que o X tinha uma mochila bué grande e que abria sempre caminho para 

as pessoas”. 

 

ALÍNEA G  

Imagine que conta ao seu chefe o discurso do B dois dias depois do festival. 
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B: Ele tem uma mochila bué grande e abre sempre caminho prá pessoas (…) 

 

PRODUÇÕES DA ALÍNEA G 

 

A tabela 29 contém as respostas dos estudantes para a alínea G: 

Estudante  Produção  

E1 Ele (B) tinha uma muchila bué grande e abria sempre caminho para 

pessoas.  

E2 Ele disse que tinha uma mochila muito grande e abria sempre caminho 

para pessoas.  

E3 Ele disse que tinha uma mochila muito grande e abria sempre caminho 

para pessoas. 

E4 Ele disse que tinha uma mochila muito grande e abria sempre caminho 

para pessoas. 

E5 Ele disse que tinha uma mochila muito grande e que abria sempre caminho 

para pessoas.  

E6 Ele disse que tinha uma mochila muito grande e que abria sempre caminho 

para as pessoas. 

E7 Ele disse que tinha uma mochila muito grande e abriu sempre caminho 

para as pessoas. 

E8 Ele contou ao seu chefe que tinha uma mochila bué grande e abria sempre 

caminho para pessoas. 

Tabela 29 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea G do exercício (UL5) 

COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA G 

Nesta alínea, as produções de E1 e E8 não revelam a transposição da intenção do locutor 

original e o uso da expressão “bué grande” em ambos os relatos no contexto em que a conversa 

ocorre é desadequado, uma vez que o interlocutor do relator é um chefe. Seria melhor 

substituir por “muito grande” como nas restantes produções, respeitando assim a norma 

sociolinguística. As restantes produções apresentam a transposição correta tanto no uso do 

tempo verbal como na adequação da linguagem ao contexto.  

ALÍNEA H 

Imagine que conta à sua irmã, a conversa do A e B, dois dias depois do festival. 

A: Olá pessoas alternativas. Que raio de cabelo é esse? 

B: Não sei. 

A: Eu gosto bastante, mas não tenho coragem de fazer isso. 

B: Obrigada. 

A: Gostas do teu cabelo? 
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B: Gosto sim. 

A: Também gosto muito.  

PRODUÇÕES DA ALÍNEA H 

 A tabela 30 contém as respostas dos estudantes para a alínea H. 

Estudante  Produção  

E1 E contava à sua irmã a conversa do A e B ele gostou bastante, mas não 

tinha coragem de fazer isso.  

E2 Ele disse ao A que raio de cabelo é esse? E o B não sabia/soube, pois o 

A respondeu que gostou bastante, mas não tinha coragem de fazer e o B 

gostou sim, obrigada.  

E3 O A perguntou ao B que raio do cabelo era e o B respondeu não sabia. E 

A acrescentou que gostava mas não tinha coragem de fazer e o A 

confecou que gostava muito do cabelo do B.  

E4 -------------------------------------------------------------------------------------- 

E5 Ele disse que ao B que raio de cabelo é esse e o B não sabia pois o A 

gostou bastante, mas não teve coragem de fazer isso e B respondeu 

gostou sim e A também gostei muito. 

E6 O A perguntou a B que raio de cabelo é aquele e B responde que não 

sabe. O A diz que gosta bastante mas que não tem coragem de fazer 

aquilo e B responde obrigada. O A perguntou se gosta do seu cabelo e 

B responde que gosta e A diz que também gosta muito. 

 

E7 -------------------------------------------------------------------------------------- 

E8 -------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabela 30 - Produções dos estudantes respeitantes à alínea H do exercício (UL5) 

COMENTÁRIO GLOBAL DAS RESPOSTAS À ALÍNEA H 

Verificamos que E1, E2 e E4 apresentam um relato menos compreensível, logo não 

transmitem o essencial da conversa. E3 apresenta, na sua produção, dificuldade em usar 

verbos introdutores adequados para ligar a conversa. 

 E6 apresenta um relato completo do que acontece na conversa entre o A e a B. No 

entanto, revela uma mistura do uso do tempo verbal, passado e presente. Em nossa opinião, 

e tendo em conta a instrução dada, a seria melhor usar o tempo do passado, pois o relato é 

dois dias depois do festival.  
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2.4.6. Síntese 

Chegando ao fim da nossa análise, apresentamos um balanço entre os dados recolhidos 

do exercício da primeira unidade letiva e os dados da quinta unidade letiva. De um modo 

geral, há um alguma mudança, embora não seja verificável da mesma forma em todos os 

estudantes, no que toca à adequação do relato, pois, pelas respostas, verificamos que já há 

alguns que conseguem relatar discurso de acordo com as várias situações de enunciação 

indicadas), adequando assim ao contexto que consiste em considerar o tempo em que o relato 

é feito, o formal e informal do contexto e a relação de simetria social, de informalidade e de 

familiaridade, o que implica a adequação de linguagem.  

O outro aspeto a destacar é que os estudantes têm a noção de que, ao produzirem o 

relato e tendo em conta que uma produção é escrita, encontram alternativas para a expressão 

de marcadores conversacionais.  

Nota-se que a maioria ainda tem a dificuldade em relatar diálogo, em especial na 

conversa oral informal entre os nativos. Assim não transmitem bem a intenção do locutor 

citado. E6 é diferente de todos os outros consegue transmitir de forma clara a mensagem.   

Quanto ao balanço por aluno, verificamos que E3 e E6 são os estudantes que revelam 

mudança maior comparando com os restantes que ainda revelam muitos erros no uso do tempo 

verbal, na pessoa verbal e na adequação da linguagem ao contexto.   

A análise dos dados indicia a necessidade de um investimento a realizar em contexto 

de ensino-aprendizagem no domínio da remediação ao nível da utilização dos tempos verbais, 

em geral e não só no que se refere ao seu emprego no contexto do relato do discurso, pois os 

estudantes revelaram muitas dificuldades, nomeadamente a nível morfológico, semântico e 

morfossintático, mas também na gestão das próprias instruções dadas. A este nível, seria, 

parece-nos, numa avaliação reflexiva do percurso realizado, que os estudantes beneficiariam 

de uma progressão mais faseada do grau de dificuldade dos exercícios, bem como de uma 

análise mais intensiva das condições de produção dos enunciados fonte e das condições 

enunciativas previstas na produção dos enunciados alvo. Quanto aos tempos verbais, uma 

revisão dos valores dos tempos do indicativo, sobretudo do passado, através de input 

estruturado e de exercícios que integrassem o seu emprego em frases simples, frases 

complexas e sequências de frases, seria benéfico para uma maior assimilação dos seus valores 

e usos pelos estudantes, com consequência positivas ao nível da compreensão e produção do 

relato de discurso. 
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2.5. Dados da avaliação dos alunos acerca da atividade docente  

 Assim como avaliamos o desempenho dos estudantes ao longo do processo de intervenção 

pedagógico-didática, também fomos avaliados por eles, através de um inquérito que lhes foi 

ministrado depois de o processo de intervenção em aula ter terminado. Na verdade, sendo os 

alunos o centro da aula, é importante recolher as suas opiniões relativamente às aulas e ao 

professor. É conveniente, após o processo da prática letiva, saber os pontos de vista dos 

aprendentes acerca do desempenho do docente com vista à melhoria da atuação no futuro e à 

avaliação do percurso realizado.   

   De um modo geral, como se verifica nos gráficos que se seguem, os alunos avaliaram 

positivamente o desempenho da professora estagiária no que respeita aos materiais, aos 

conteúdos selecionados e à própria atuação em aula. Contudo, sendo uma professora em 

formação e tendo o português como língua não materna, apresentei-me insegura e por vezes 

demonstrei a falta de confiança em mim mesma na minha atuação. Metade dos aprendentes, 

nos seus comentários no inquérito de satisfação, desejavam que eu tivesse mais autoconfiança.  

   De seguida apresentam-se gráficos relativos ao inquérito de satisfação dos alunos 

sobre as unidades didáticas lecionadas, consistindo cada gráfico no resultado obtido por 

pergunta realizada no inquérito. 

 

   O gráfico 11 evidencia a opinião dos alunos acerca dos materiais utilizados, sendo 

classificado como “Muito bom” pela maioria da amostra. Constata-se no gráfico que os 

materiais utilizados eram apelativos e motivadores. 

12%

88%

Os materiais eram apelativos e motivadores

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom

Gráfico 11 - Os materiais eram apelativos e motivadores 
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   Já no gráfico 12 representa a opinião da amostra em relação à adequação das atividades 

desenvolvidas segundo a proficiência da língua-alvo. Cinco em oito alunos classificam como 

“Muito bom” a adequação das atividades, enquanto os restantes classificam como “Bom”. É 

evidente que as atividades foram geralmente adequadas uma vez que as classificações da 

amostra total mantêm-se entre o “Bom” e “Muito bom”. 

 

   Em relação à adequação dos conteúdos ao nível dos alunos percebe-se que 65% dos 

alunos classificam como “Muito bom” e 37% classificam como “Bom”. Pode-se concluir 

assim, através da leitura do gráfico 13, que na generalidade a representação que os estudantes 

têm dos conteúdos lecionados é a de adequação.  

 

37%

63%

Os conteúdos eram adequados aos níveis dos alunos

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom

37%

63%

As atividades desenvolvidas eram adequadas ao nível 

de proficiência da língua-alvo

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom

Gráfico 12 - As atividades desenvolvidas eram adequadas ao nível de 

proficiência da língua-alvo 

Gráfico 13 - Os conteúdos eram adequados aos níveis dos alunos 
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À questão sobre se os conteúdos trabalhados enriqueceram o conhecimento acerca do 

funcionamento do discurso relatado em português 6 dos alunos responderam “Muito bom” 

e 2 deles responderam “Bom”. Através da análise do gráfio 14 compreende-se que os 

alunos estavam satisfeitos com os conteúdos trabalhados tendo enriquecido os seus 

conhecimentos. 

 

 

25%

75%

Os conteúdos trabalhados enriqueceram o 

conhecimento acerca do funcionamento do discurso 

relatado em português

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom

50%50%

As aulas contribuíram para o desenvolvimento das 

competências de compreensão oral e escrita

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom

Gráfico 14 - Os conteúdos trabalhados enriqueceram o conhecimento 

acerca do funcionamento do discurso relatado em português 

Gráfico 15 - As aulas contribuíram para o desenvolvimento das 

competências de compreensão oral e escrita 
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  O gráfico 15 evidencia a opinião dos alunos acerca das aulas, se estas contribuíram para 

o desenvolvimento das competências de compreensão oral e escrita. Neste caso metade dos 

alunos respondeu “Muito bom” e a outra metade respondeu “Bom”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico 16, podemos observar as respostas dadas pelos alunos sobre a contribuição 

das aulas para o desenvolvimento da produção oral e escrita. Pode-se observar que 3 alunos 

responderam “Muito bom”, 4 alunos responderam “Bom” e 1 aluno respondeu “Suficiente”.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12%

50%

38%

As aulas contribuíram para o desenvolvimento das 

competências de produção oral e escrita

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom

12%

63%

25%

A professora explicava claramente os conteúdos da 

aula

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom

Gráfico 16 - As aulas contribuíram para o desenvolvimento das 

competências de produção oral e escrita 

Gráfico 17 - A professora explicava claramente os conteúdos da aula 
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   À questão “a professora explicava claramente os conteúdos da aula” apenas 2 alunos 

responderam “Muito bom”, 5 responderam “Bom” e 1 aluno respondeu “Suficiente”. Assim, 

é possível perceber através do gráfico 17 que ainda poderiam ser melhorados mais aspetos 

para alcançar respostas mais positivas. 

 

   No gráfico 18, representam-se as respostas dos alunos à pergunta “a professora 

motivava os alunos para a aula”, 5 responderam “Muito bom” e 3 responderam “Bom”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O gráfico 19 apresenta as respostas dos alunos relativamente ao trabalho do relato do 

discurso nas aulas. Apenas 1 aluno respondeu “Bom” e os restantes respondem “Muito bom”, 

o que revela que, do ponto de vista da sua perceção, foi oportuno o ensino do relato do 

discurso. 

 

37%

63%

A professora motivava os alunos para a aula

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom

12%

88%

É relevante trabalhar o relato do discurso na aula de 

PLE

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom

Gráfico 18 - A professora motivava os alunos para a aula 

Gráfico 19 - É relevante trabalhar o relato do discurso na aula de PLE 
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  No último gráfico, 20, sobre o quanto o ensino do relato de discurso ajuda a desenvolver 

a competência comunicativa, 6 alunos responderam “Muito bom” e 2 alunos responderam 

“Bom”.  

  Assim, e tendo em conta os resultados dos inquéritos, podemos concluir que a perceção 

dos estudantes relativamente ao percurso realizado, com a consideração de aspetos que nos 

pareceram centrais relativamente ao que deve ser objeto de avaliação, é a de que a intervenção 

pedagógico-didática que foi efetuada foi positiva, embora haja alguns aspetos mais bem 

conseguidos do que outros nesse trabalho.

 

25%

75%

O relato de discurso ajuda a desenvolver a 

competência comunicativa

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom

Gráfico 20 - O relato de discurso ajuda a desenvolver a competência 

comunicativa 
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Considerações finais 

O relatório apresentado constitui o documento final do estágio pedagógico no qual 

damos conta de um trabalho de investigação e ação planificado, discutido, implementado 

no decurso da prática letiva correspondente a 12 horas e sujeito a uma avaliação contínua 

e final.  

Na primeira parte, respeitante à investigação, foram apresentados os resultados da 

investigação realizada e o quadro teórico em que se fundamenta a ação. Já nesta fase, 

apresentamos o trabalho desenvolvido, os dados recolhidos, os resultados que deles foi 

possível extrair, além de se proceder a uma avaliação do percurso com base na opinião 

dos estudantes. 

Como ficou demonstrado, usamos muito frequentemente o relato de discurso como 

um meio de nos expressarmos. Relatarmos um discurso implica a consideração de aspetos 

como relação entre os interlocutores, mudança ou não de sistemas díticos e a adequação 

ao contexto enunciativo é importante o seu tratamento no ensino, neste caso de português.  

Considerando que competência comunicativa dos alunos é o objetivo principal da 

aprendizagem de uma língua, no tratamento do relato de discurso, o tema selecionado 

como tópico da intervenção pedagógico-didática é relevante no contexto do 

desenvolvimento da competência comunicativa.  

Para que atinjamos a nossa meta, não julgando que a norma prevista pela gramática 

tradicional é errada, é preciso que a completemos, o que implica a consideração de várias 

situações enunciativas.  

Os outros aspetos a ter em conta para alcançarmos o nosso objetivo são o uso de 

materiais para a elaboração de exercícios, em concreto o relato de discurso. Neste sentido, 

os materiais autênticos revelam-se da maior importância, dado que o exercício através de 

frases forjadas que surgem descontextualizadas não é produtivo. Dito isto, as propostas 

de atividades efetuadas foram elaboradas partindo de materiais autênticos, orais e escritos 

e promoveram a produção de relato de várias situações enunciativas nas instruções dadas, 

cuja execução permitiu uma produção refletida e atenta mais a dados respeitando as 

diversas situações de enunciação ao relatar um discurso, desenvolvendo assim a sua 

competência comunicativa.  

O aluno é o centro da aula por isso a seleção de materiais há de ter em conta o nível 
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da proficiência linguística do público-alvo. E os exercícios devem começar do nível mais 

fácil para o mais difícil. É de facto, o relato de discurso, um conteúdo difícil que exige do 

professor a capacidade de seleção e de execução, tendo isso por base um plano sólido, 

que é fundamental para a eficácia do trabalho, embora seja necessário ter sempre em 

consideração que se trata de um plano com revisão possível e desejável em função da 

situação concreta de ensino-aprendizagem em que é implementado.  

Apesar de existirem já vários estudos acerca do tema em debate, especialmente 

sobre a eficaz abordagem que se deve usar nos dias de hoje a abordagem tradicional 

continua a ganhar o pódio no tratamento do relato de discurso como se verifica na maioria 

dos exercícios dos manuais de língua portuguesa, mesmo os mais atuais. Este trabalho 

pode constituir-se como mais um exemplo de que como é possível e é desejável optar por 

uma abordagem comunicativa do relato de discurso no ensino-aprendizagem do PLE. 

Apesar de acreditarmos que esta linha metodológica é adequada e que os resultados 

foram positivos, assumimos neste trabalho várias limitações, nomeadamente a que se 

refere a um número de aulas reduzido para a prática letiva, que, frequentemente, impede 

um trabalho continuado e a realização de tarefas de remediação, por exemplo; o número 

reduzido de estudantes, por vezes com irregularidade na apresentação de trabalhos, o que 

condiciona a possibilidade de obter dados e, por conseguinte, de poder fazer uma análise 

mais representativa do seu desempenho. Acresce a estes fatores a necessidade de um 

maior aprofundamento teórico e didático não só da planificação, mas também da 

execução e avaliação do processo, que procuraremos desenvolver em Timor na 

continuidade do desenvolvimento pessoal e profissional contínuo implicado em ser 

professor.   
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Anexo 1  

 

 

 

 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Curso de Português para Estrangeiros 

Ano Letivo 2017/2018 

2º semestre 

 

Questionário sociolinguístico 

Nome: _______________________________________________________________ 

Turma: _______________________________________________________________ 

 

I. Perfil sociolinguístico 

1.Qual é a sua nacionalidade? ______________________________________________ 

2.Sexo:________________________________________________________________ 

3. Idade:_______________________________________________________________ 

4. Habilitações académicas:________________________________________________ 

5. Qual é a sua profissão e em que instituição trabalha?__________________________ 

6. Qual(quais) é(são) a(s) sua(s) língua(s) materna(s)?___________________________ 

7. Cresceu numa comunidade linguística: 

o Monolingue 

o Bilingue 

o Multilingue 

8. Em que contexto começou a ter contacto com a língua portuguesa? 

o Em casa 

o Na escola 

o A ouvir a música 

o A falar com os falantes nativos 

o A ver filmes 

o A ler jornais em língua portuguesa 

o A  ler livros científicos escritos em português 

o A  assistir às notícias em português 

o A  lidar com os documentos do trabalho 

o Através do curso de língua portuguesa 

o Através do programa de bolsa de estudo nos países lusófonos 

o Outro? Indique.____________ 

8.1. Há quanto tempo aprende português?_____________________________________ 

8.2. Em que instituições aprendeu e/ou aprende português? Escolha a opção adequada: 

o Na Faculdade 
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o Na instituição de trabalho 

o Nos centros de Língua Portuguesa 

o Outra? Indique.__________________________________________________  

9. Além da(s) sua(s) língua(s) materna(s) que outras línguas nativas do seu país fala? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Que línguas estrangeiras fala? 

o Bahasa Indonésio 

o Inglês 

o Espanhol 

o Outras._________________ 

11.Enumere a ordem pela qual aprendeu as línguas que fala (nativas e 

estrangeiras):_________________________________________________________ 

12. Indique há quanto tempo está em contexto de imersão linguística em Portugal. 

____________________________________________________________________ 

13. Já esteve antes em Portugal ou noutros países lusófonos? 

o Sim 

o Não 

13.1. Se sim, indique o(s) país(países) em que esteve:____________________________ 

II. Hábitos de leitura 

14. Gosta de ler em português? 

o Sim 

o Não 

14.1. Selecione o(s) tipo(s) de texto(s) que gosta de ler. 

o Notícias 

o Biografias 

o Textos de opinião 

o Textos científicos 

o Livros de história 

o Lendas 

o Novelas 

o Entrevistas 

o Poesia 

14.2. Selecione a(s) dificuldade(s) que sente quando lê em português. 

o Desconhecimentos de léxico 

o Compreensão de frases longas 

o Compreensão do conteúdo global do texto 

o Compreensão de determinadas expressões conotativas 

o Compreensão de assuntos que lhe são menos familiares 

o Outras. Quais?_______________________________________________ 
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III. Hábitos de escrita 

15. Gosta de escrever em português? 

15.1. Com que frequência escreve em português? 

o Sempre 

o Quase sempre 

o Quase nunca 

o Nunca 

15.2. Selecione a(s) dificuldade(s) que sente quando escreve em português. 

o Falta de vocabulário 

o Dificuldade em construir frases 

o Dificuldade na organização de ideias 

o Dificuldade na organização de textos 

o Dificuldade em escrever em diferentes registos (formal vs informal) 

o Dificuldade em usar o termo de acordo com determinados conteúdos 

o Outras. Quais?_______________________________________________ 

IV. Compreensão Oral 

16. Em que situações sente mais dificuldades em compreender o que ouve? Escolha as 

opções adequadas. 

o Discursos articulados de forma muito rápida 

o Discursos orais de longa duração e muito complexos 

o Palestras cujo assunto não é da sua área de estudo ou não lhe é familiar 

o Filmes ou programas televisivos cuja linguagem é marcada por expressões 

idiomáticas 

o Conversas animadas entre falantes nativos 

o Outras? Indique______________________________________________ 

V. Produção Oral 

17. Com que frequência comunica em Português fora da sala de aula? Indique a opção 

mais adequada. 

o Sempre 

o Quase sempre 

o Quase nunca 

o Nunca 

17.1. Indique as situações em que comunica em português fora da sala de aula. 

o Nos supermercados 

o Nas lojas 

o Nas conversas com amigos e/ou colegas nativos 

o Nos restaurantes e cafés 

o Na instituição académica 
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18. Usa outra língua além do português? 

o Sim 

o Não 

18.1. Se sim, mencione-a(s). 

____________________________________________________________________ 

19. Em que situações sente mais dificuldade em comunicar em português? Escolha as 

opções mais adequadas. 

o Descrever de uma forma pormenorizada a vida 

académica e/ou profissional. 

o Descrever determinados acontecimentos de uma forma 

pormenorizada. 

o Relatar o discurso do outro. 

o Recontar uma história lida. 

o Fazer apresentação oral de um assunto 

pessoal/profissional, de forma estruturada e 

sequenciada. 

o Outras: __________________________________________________________ 

VI. Interação Oral 

20. Em que situações sente mais dificuldade em interagir oralmente em português? 

o Conversar de forma espontânea com os falantes nativos. 

o Compreender detalhadamente as instruções orais que me são dadas. 

o Participar e dar opiniões nas discussões de assuntos sobre trabalho. 

o o Responder a perguntas dos ouvintes na sequência de uma apresentação 

académica. 

o Utilizar contextos formais (utilização de serviços públicos (banco, correio etc.), 

consultório do centro de saúde ou hospital). 

o Usar a língua em diferentes tipos de situações, adaptando-me à situação 

o Outras___________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigada pela colaboração! 

 

 

 

[inquérito adaptado a partir de Ana Pimentel (2012) e Elsa Gonçalves (2012) 
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Anexo 2 

 

1. Observe os dados infográficos apresentados. 

2. Comente os dados observados.
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Anexo 3 

 

1. Ouça a gravação com muita atenção. Enquanto ouve a gravação, preencha os espaços 

em branco. Há espaços que podem precisar de mais do que uma palavra.  

 

A diáspora timorense 

Apesar das incertezas quanto ao número de timorenses residentes fora de Timor-Leste, 

_______________________ que desde a ocupação indonésia, em 1975, cerca de 10.000 

tenham dado entrada em Portugal e mais de 20.000 na Austrália. 

O recenseamento realizado pela UNTAET para o referendo de 30 de Agosto de 1999 

(dados apresentados por José Júlio Pereira Gomes nesta publicação), fornece-nos uma 

_______________________ da _______________________ das comunidades 

timorenses _______________________ no mundo, mesmo sendo um indicador 

insuficiente, já que apenas _______________________ indivíduos com idade superior a 

18 anos: na Austrália foram recenseados mais de 7.000; na Indonésia 3.800; em Portugal 

(Lisboa) aproximadamente 2.200; em Macau quase 150; Moçambique (Maputo) perto de 

50, nos EUA (Nova Iorque) 13. Encontram-se também timorenses no Reino Unido, na 

Irlanda, Brasil, África do Sul, Nova Zelândia, Singapura, Filipinas, Tailândia, Hong-

Kong e Malásia.   

Segundo a ETRA (East Timor Relief Association), de 1975 até 1999 passaram por 

Portugal cerca de 10.000 timorenses. O _______________________ de timorenses 

residentes no país tem-se mostrado _______________________ ao longo dos tempos, 

_______________________ num intervalo _________________ pelas 1.500 e as 2.500 

presenças. Mil setecentos e setenta e três (1. 773) é o valor registado pelo recenseamento 

_______________________pelo CCT (Centro para a Cidadania Timorense) e cujo 

relatório, apresentado em março de 2000, nos permite conhecer em linhas gerais o perfil 

de timorenses residentes em Portugal em 1999 (os resultados 

_______________________ 76,4% dos indivíduos recenseados). Não tendo sido 

registadas _______________________ significativas em termos de género (538 

mulheres e 566 homens com idade superior a 16 anos), relativamente à composição etária 

_______________________ a _______________________ jovem. 

_______________________, assinale-se que 84% dos timorenses 

_______________________ demonstraram intenção de regressar a Timor-Leste, 60% 

dos quais pretendem fazê-lo nos próximos cinco anos — a 

_______________________maioria (72%) perspetiva instalar-se em Díli. A opção de 

regressar a Timor é motivada pela finalidade de reencontrar familiares (75%) ou colaborar 

na reconstrução do território (23%). [Inês Costa Pessoa: 

https://www.janusonline.pt/arquivo/2002/2002_2_2.html – adaptado; lido por Rita 

Santos] 

 

Responda às seguintes questões de acordo com o texto. 

1.1.1. Qual é assunto do texto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.1.2. Que motivos levam os timorenses a querer regressar a Timor? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Anexo 4 

 
A diáspora timorense 

Apesar das incertezas quanto ao número de timorenses residentes fora de Timor-Leste, 

estima-se que desde a ocupação indonésia, em 1975, cerca de 10.000 tenham dado entrada 

em Portugal e mais de 20.000 na Austrália. 

O recenseamento realizado pela UNTAET para o referendo de 30 de Agosto de 1999 

(dados apresentados por José Júlio Pereira Gomes nesta publicação), fornece-nos uma 

perceção da dimensão das comunidades timorenses espalhadas no mundo, mesmo sendo 

um indicador insuficiente, já que apenas congrega indivíduos com idade superior a 18 

anos: na Austrália foram recenseados mais de 7.000; na Indonésia 3.800; em Portugal 

(Lisboa) aproximadamente 2.200; em Macau quase 150; Moçambique (Maputo) perto de 

50, nos EUA (Nova Iorque) 13. Encontram-se também timorenses no Reino Unido, na 

Irlanda, Brasil, África do Sul, Nova Zelândia, Singapura, Filipinas, Tailândia, Hong-

Kong e Malásia.   

Segundo a ETRA (East Timor Relief Association), de 1975 até 1999 passaram por 

Portugal cerca de 10.000 timorenses. O somatório de timorenses residentes no país tem-

se mostrado estável ao longo dos tempos, oscilando num intervalo balizado pelas 1.500 e 

as 2.500 presenças. Mil setecentos e setenta e três (1. 773) é o valor registado pelo 

recenseamento levado a cabo pelo CCT (Centro para a Cidadania Timorense) e cujo 

relatório, apresentado em março de 2000, nos permite conhecer em linhas gerais o perfil 

de timorenses residentes em Portugal em 1999 (os resultados abrangeram 76,4% dos 

indivíduos recenseados). Não tendo sido registadas discrepâncias significativas em 

termos de género (538 mulheres e 566 homens com idade superior a 16 anos), 

relativamente à composição etária sobressaiu a predominância jovem. 

Para finalizar, assinale-se que 84% dos timorenses abordados demonstraram intenção de 

regressar a Timor-Leste, 60% dos quais pretendem fazê-lo nos próximos cinco anos — a 

larga maioria (72%) perspetiva instalar-se em Díli. A opção de regressar a Timor é 

motivada pela finalidade de reencontrar familiares (75%) ou colaborar na reconstrução 

do território (23%). 

[Inês Costa Pessoa: https://www.janusonline.pt/arquivo/2002/2002_2_2.html – 

adaptado; lido por Rita Santos] 
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Anexo 5 

 

2. Veja atentamente o vídeo  

[https://www.youtube.com/watch?v=W3PfcH8qvyw&t=293s].  

2.1. Assinale a opção correta para completar cada uma das frases dadas com um X. 

 

2.1.1. A Dália e a família fugiram para Portugal… 

a) por causa da situação da guerra. _______ 

b) para estudar. _______ 

c) para trabalhar.  _______ 

 

2.1.2. Eles abandonaram Timor em 1984, quando a Dália tinha 

a) 2 anos. _______ 

b) 3 anos.  _______ 

c) 13 anos. _______ 

 

2.1.3. Antes de mudarem para Setúbal, a Dália e os pais foram viver para 

a) Vila Nova de Gaia. _______ 

b) Vila franca de Xira. _______ 

c) Vila do Conde. _______ 

 

2.1.4. A Dália compõe música, 

a) porque quer ser artista. _______ 

b) porque quer publicar o seu álbum. _______   

c) porque gosta de ouvir e escrever música. _______  

 

 

2.2. Selecione o significado adequado para cada uma das expressões sublinhadas nos 

excertos transcritos do vídeo.  

2.2.1. “(…) Eles não ganham rios de dinheiro.” significa que eles não 

a) recebem um ordenado alto. _______ 

b) recebem um ordenado muito baixo. _______ 

c) recebem um ordenado suficiente. _______ 



 
 

114 

 

 

2.2.2. “Dar tempo ao tempo” significa  

a) esperar a ocasião. _______ 

b) demorar-se. _______ 

c) não aproveitar enquanto é ocasião. _______ 

2.3. Além da expressão “dar tempo ao tempo,” existem outras expressões em que o 

verbo ‘dar’ é empregue. Faça a correspondência das expressões da coluna A aos 

seus significados na coluna B, registando-a na coluna C, como no exemplo dado. 

A B C 

1. dar certo a) tanto faz  1.c) 

2. dar de si b) deixar passar à frente   

3. dar errado c) ter bom resultado ou resultado esperado   

4. dar com a cara na 

porta 

d) recuar em determinada posição   

5. quem dera e) abalar, desmoronar   

6. dar para trás f) ser malsucedido, não obter sucesso ou o 

resultado desejado 

 

7. tanto dá g) tornar-se, ficar  

8. dar a dianteira h) oxalá, tomara    

9. dar a cara i) encontrar encerrado um espaço  

10. dar em j) assumir a responsabilidade por algo  

 

 

2.4. Atente nos seguintes excertos dos discursos do jornalista e da Dália. 

2.4.1. Passe os para o discurso indireto. 

2.4.2. Depois de terminar, confronte a sua resposta com a do/a seu/sua colega do 

lado. 

A. Jornalista: “(…) A guerra que se seguiu à invasão indonésia de Timor levou 

muitos timorenses a fugir (...)”.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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B. Dália: “(…) Quando chegámos de Timor fomos para Vila Franca de Xira, 

entretanto após alguns meses é que conseguimos uma casa pela Câmara Municipal 

de Setúbal, entretanto mudámos para Setúbal(...)”.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

C. Dália: “Em 86 eu lembro-me eu tinha 5 ou 6 anos os meus pais decidiram formar 

um grupo cultural de Timor-Leste. Inicialmente começamos a atuar apenas em 

Portugal, norte a sul do país (…)”. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

D. Dália: “Eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever, gosta muito de ouvir 

música e, entretanto, comecei a criar um diário com letras, poesias e foi daí é que 

surgiram as minhas músicas (…)”.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.5.Relate os mesmos discursos do Jornalista e da Dália de acordo com as diversas 

situações enunciativas indicadas. 

 

2.5.1. Imagine uma situação em que uma irmã da Dália, que também fugiu com eles para 

Portugal, viu a notícia e conta aos pais no dia seguinte o que o jornalista disse.  

Jornalista: “(…) A guerra que se seguiu à invasão indonésia de Timor levou 

muitos timorenses a fugir(...)”.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.5.2. Imagine a situação em que um dos vizinhos da Dália em Setúbal viu a entrevista 

na TV e conta-a à sua filha após alguns dias. 

Dália: “(…) Quando chegámos de Timor fomos para Vila Franca de Xira, 

entretanto após alguns meses é que conseguimos uma casa pela Câmara Municipal 

de Setúbal, entretanto mudámos para Setúbal(...)”.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.5.3. Imagine a situação em que, depois de uma semana da entrevista, a mãe da Dália, 

em Timor, conta ao pai dela o que ela disse.  
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Dália: “Em 86 eu lembro-me eu tinha 5 ou 6 anos os meus pais decidiram formar 

um grupo cultural de Timor-Leste. Inicialmente começamos a atuar apenas em 

Portugal, norte a sul do país (…)”.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.5.4. Imagine a situação em que uma prima da Dália conta aos seus filhos depois de 

dois dias o que ela falou. 

Dália: “Eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever, gosta muito de ouvir 

música e, entretanto, comecei a criar um diário com letras, poesias e foi daí é que 

surgiram as minhas músicas (…)”.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2.6. Leia atentamente os excertos do vídeo. Identifique as diferenças que existem entre 

o discurso do Jornalista e da Dália e o seu relato.  
 

2.6.1. Jornalista: “(…) A guerra que se seguiu à invasão indonésia de Timor levou 
muitos timorenses a fugir.  

 
Discurso relatado pela irmã da Dália: O jornalista disse ontem na notícia que a 
guerra que se seguiu à invasão indonésia de Timor tinha levado muitos de nós a 
fugir.  

 
2.6.2. Dália: “(…) Quando chegámos de Timor fomos para Vila Franca de Xira, 

entretanto após alguns meses é que conseguimos uma casa pela Câmara Municipal 
de Setúbal, entretanto mudámos para Setúbal(...)”.  

 
Discurso relatado por um dos vizinhos da Dália em Setúbal:  A Dália disse há alguns 
dias que, quando tinham chegado de Timor, tinham ido para Vila Franca de Xira. 
Também disse que após alguns meses tinham conseguido uma casa pela Câmara 
Municipal de Setúbal e tinham mudado para cá. 
OU 
Discurso relatado por um dos vizinhos da Dália em Setúbal:  A Dália disse há alguns 
dias que, quando vieram de Timor, foram para Vila Franca de Xira. Também disse 
que após alguns meses tinham conseguido uma casa pela Câmara Municipal de 
Setúbal e tinham mudado para cá. 

 
 

2.6.3. Dália: “Em 86, eu lembro-me, eu tinha 5 ou 6 anos os meus pais decidiram formar 
um grupo cultural de Timor-Leste. Inicialmente começámos a atuar apenas em 
Portugal, norte a sul do país (…)”. 

 
Discurso relatado pela mãe da Dália uma semana depois: A nossa filha Dália disse 
há semana atrás que se lembrava que, em 86, quando tinha 6 anos, nós tínhamos 
decidido formar um grupo cultural de Timor-Leste. Acrescentou que inicialmente 
tínhamos começado a atuar apenas em Portugal, de norte a sul.    
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2.6.4. Dália: “Eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever, gosta muito de ouvir 
música e, entretanto, comecei a criar um diário com letras, poesias e foi daí é que 
surgiram as minhas músicas (…)”. 

 
Discurso relatado por uma prima da Dália dois dias depois: A vossa tia Dália disse 
há dois que era uma pessoa que gostava muito de escrever, gostava muito de ouvir 
música por isso tinha começado a criar um diário com letras e poesias e tinha sido 
daí é que tinham surgido as músicas dela.   
OU 
Discurso relatado por uma prima da Dália dois dias depois: A vossa tia Dália disse 
que é uma pessoa que gosta muito de escrever, gosta muito de ouvir música por 
isso começou a criar um diário com letras e poesias e acrescentou que foi daí que 
surgiram as músicas dela.   
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Anexo 6 

 

Ficha informativa 

 

Relato de Discurso  

 

Relato de discurso é o ato de reproduzir mais ou menos fielmente as próprias 

palavras ou as de outra pessoa anteriormente proferidas, oralmente ou por escrito.  

A passagem do discurso direto para o discurso indireto implica fazer algumas alterações 

na construção do discurso, nomeadamente em relação aos tempos verbais, aos pronomes 

pessoais, aos possessivos e aos advérbios que exprimem lugar e tempo. 

Estas mudanças têm de ser sempre consideradas em função da situação e da relação entre 

o relator e o relatado.  

 Discurso direto Discurso indireto  

 

 

 

 

 

 

Tempos e modos verbais 

Presente do indicativo  Pretérito imperfeito do 

indicativo 

Pretérito perfeito do 

indicativo 

Pretérito mais-que-perfeito do 

indicativo 

Pretérito imperfeito do 

indicativo 

Pretérito imperfeito do 

indicativo 

Futuro simples do indicativo Condicional 

Imperativo Pretérito imperfeito do 

conjuntivo ou infinitivo 

pessoal 

Presente do conjuntivo 

Imperfeito do conjuntivo  

Futuro do conjuntivo  

Imperfeito do conjuntivo 

 

Nota: Se o tempo do discurso indireto é simultâneo ou posterior ao do discurso direto, o 

tempo verbal pode manter-se. 

Exemplo: A Madalena disse à  Leonor: vou ao trabalho mais cedo para não apanhar 

trânsito.  

Entretanto apareceu a Raquel e a Leonor disse-lhe 

-A Madalena disse que vai ao trabalho mais cedo para não apanhar trânsito. 

 

 

 

 

Pronomes pessoais  

1ª e 2ª pessoas  

Eu, tu  

Nós vocês  

 

Me, nos (complemento direto) 

Me, nos (complemento 

indireto) 

3ª pessoa 

Ele, ela  

Eles, elas 

 

o/a, os/as (complemento 

direto) 

lhe/lhes (complemento 

indireto) 

 

Pronomes possessivos  

1ª e 2ª pessoas  

 

Meu(s), teu (s), nosso(s)  

3ª pessoa 

 

Seu(s), dele(s) 

Nota: Há contextos em que os pronomes passam para a 1ª ou 2ª ao passar o discurso 

direto para o indireto. 
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Exemplo: A Rita, a Ana e o Rui estão a conversar num café e a Rita não sabe que o Rui 

vai trabalhar para Timor. 

-A Ana disse à Rita: Ele vai trabalhar para Timor. 

Quando chegou a casa, o Rui contou à mãe: 

-A Joana disse à Rita que eu ia trabalhar para Timor 

 

Ou  

 

A Rita e Ana estão a conversar num café. 

-Ana disse à Rita: o Rui vai trabalhar  para Timor. 

No dia seguinte, a Rita encontrou-se com o Rui e disse-lhe: 

-A Ana disse-me ontem que tu ias trabalhar para Timor. 

 

Atenção: 

Neste contexto, também é possível dizer: 

-A Ana disse-me ontem que tu vais trabalhar para Timor. 

 

Existe outro caso em que os pronomes não mudam. 

Exemplo: A Madalena e a Cecília estão a conversar. 

A Madalena pergunta à Cecília:  

-Vais ao cinema comigo? 

A Cecília não ouviu e a Madalena passou a relatar o que disse inicialmente: 

-Eu perguntei-te se ias ao cinema comigo. 

Atenção: 

Neste contexto, também é possível dizer: 

-Eu perguntei-te se vais ao cinema comigo. 

 

Ao passar o discurso direto para o indireto temos de ter em conta também a relação 

entre os interlocutores. 

Exemplo: A Dália foi entrevistada. A prima dela assistiu na TV e após dois dias contou 

aos filhos o que  ela disse. 

 

Dália: “Eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever, gosta muito de ouvir música e 

entretanto comecei a criar um diário com letras, poesias e foi dali que surgiram as minhas 

músicas (…)”. 

A prima da Dália disse aos filhos: a vossa tia Dália disse que era uma pessoa que gostava 

muito de escrever, gostava muito de ouvir música por isso tinha começado a criar um 

diário com letras e poesias e tinha sido daí é que tinham surgido as músicas dela.   

Pronomes 

demonstrativos  

Este, esse  

Isto, isso  

Esta, essa  

Aquele  

Aquilo  

Aquela  

 

Advérbios de lugar  

Aqui 

Cá  

Aí, ali  

Daí  

Ali, lá 

Lá 

Lá  

Dali  

Nota: Quando o discurso relatado acontece no mesmo lugar onde o discurso original é 

proferido, o advérbio de lugar não muda. 

Exemplo: A Sara, na Faculdade, disse à Laura: comecei a trabalhar aqui em 2010. 

À tarde, ainda na Faculdade, a Laura encontrou-se com a irmã da Sara e disse-lhe: - A 

Sara disse-me que tinha começado a trabalhar aqui em 2010. 
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Quando a pessoa que relata o discurso está no lugar indicado no primeiro discurso: 

 

Exemplo:  

A Dália foi entrevistada na TV. Um dos vizinhos dela em Setúbal assistiu e relatou aos 

filhos após alguns dias o discurso dela. 

 

Dália: “(…) Quando chegámos de Timor fomos para Vila Franca de Xira, entretanto após 

alguns meses é que conseguimos uma casa pela Câmara Municipal de Setúbal entretanto 

mudámos para Setúbal(...)”.  

 

Um vizinho da Dália disse aos filhos: a Dália disse que quando tinham chegado de 

Timor, tinham ido para Vila Franca de Xira. Também disse que após alguns meses que 

tinham conseguido uma casa pela Câmara Municipal de Setúbal e tinham mudado para 

cá. 

 

 

 

Advérbios e locuções 

conjuncionais de tempo  

Agora 

Hoje 

Ontem 

Amanhã 

Logo 

Na próxima semana  

Na semana passada 

Naquele momento 

Naquele dia 

No dia anterior 

No dia seguinte 

Depois  

Na semana seguinte 

Na semana anterior   

Nota: Na transposição de advérbios de tempo há que ter em conta o momento em que o 

relato de discurso acontece. 

 

Exemplo: A Paula disse ao Nuno: “Amanhã estará tudo pronto”. 

No mesmo dia, o  Nuno relatou à Beatriz o discurso da Paula. 

-A Paula disse que amanhã estaria tudo pronto. OU -A Paula disse que amanhã estará tudo 

pronto. 

No dia seguinte, o Nuno contou à Beatriz o que a Paula disse. 

- A Paula disse que hoje estaria tudo pronto. OU -A Paula disse que hoje estará tudo 

pronto. 
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Anexo 7 

1. Veja com atenção o vídeo [[https://www.youtube.com/watch?v=O1FM7HYODN0]. 

1.1. Associe as afirmações 1 - 8. aos entrevistados A - G, assinalando com um X. Uma afirmação pode corresponder a mais do que um entrevistado. 

 

Afirmações 

EA EB EC ED EE EF 

1. Não vou cantar, mas sinto-me muito 

bem pelo convívio. 

      

2. É a primeira vez que se realiza a festa 

de karaoke de músicas portuguesa e 

brasileira em Timor e está muito 

animada. 

      

3. Vou cantar a música do Zé Cabra. 
      

4. Já cantei diversas músicas 
      

5. Sou o dono do bar e vou cantar só na 

madrugada. 

      

6. Tinha Ideia muito diferente sobre 

Timor 

      

7. Nota-se pelas pessoas que a festa está 

a correr otimamente. 

      

8. É mais fácil ser entrevistador do que 

entrevistado. 
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Anexo 8 

 
Transcrição do vídeo 

[https://www.youtube.com/watch?v=O1FM7HYODN0&t=2s].  

Pela primeira vez em Timor-Leste, karaoke em português. Imagine só quem está a 

animar esta festa: o nosso repórter Sérgio Tavares com apoio da Valsa Produções. 

Venha daí. 

 

ENTREVISTADO A (EA) 
 
J: Olá, Sérgio 
EA: Olá. 
J: Como é que isto está a correr? 
EA: Está a ser um espetáculo. É a primeira vez que tá a haver em Timor-Leste música  
portuguesa em karaoke e brasileira e brasileiros e portugueses como povo irmão estão 
hoje unidos e está a ser um espetáculo, eu não tenho palavras, está a ser uma noite 
animadíssima. 
J: Estavas à espera  de tanto público? 
EA: Não, p’que é a primeira vez que estamos a fazer isto e a resposta tem sido 
excelente, eu não tenho palavras, mesmo. 
J: Olha, diz-me uma coisa, como é estar desse lado? Eu com microfone e tu a 
responderes às minhas perguntas. 
EA: Garanto que é mais fácil estar desse lado, porque eu agora percebo porque é que os 
nossos entrevistados às vezes ficam com aquele ar assim um bocado envergonhado... 
Porque é um bocado estranho, isto, isto parece uma coisa apontada a nós, mas pronto, tá 
bem, depois eu faço-te uma pergunta a ti. 
J: Pode ser. Boa sorte! Continua... 
 
ENTREVISTADO B (EB) 
J: Olá. Boa noite. 
EB: Olá.  
J: Então, está a gostar da festa? 
EB: Se tou... 
J: Está a gostar da festa? 
EB: Não, não, a festa está impecável... p’ra já uma boa organização e é simpático ver a 
comunidade portuguesa e brasileira a comunicarem, coisa que não acontece muitas 
vezes, não é? 
J: E alguma vez tinha pensado chegar aqui a Timor-Leste e ver festas deste tipo?  
EB: Não não. A ideia que eu tinha de Timor-Leste era completamente diferente. Tava à 
espera de um país à beira do caos, dado os incidentes que existiram desde, sei lá, há 
vinte e tal anos, não é... E neste momento acho que há uma paz definitiva e aberta a toda 
a comunidade internacional e comunidade nacional timorense. 
J: Isto é uma boa forma de celebrar essa paz, não é verdade? 
EB: É um bocado a forma das Nações Unidas, da cooperação portuguesa, acho que está 
tudo aqui especialmente num canto como estes, é um canto... 
J: Muito obrigada. Divirta-se.  
EB: Igualmente. 
 
 
ENTREVISTADO C (EC) 
J: Olá, boa noite, Carlos. 
EC: Boa noite. 
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J: É o proprietário aqui do Exótica Bar, não é? Ah, o que é que acha deste tipo de 
iniciativas? 
EC: É, boas iniciativas, neste momento em Timor não há nada, pouco há …. E isto é 
uma boa iniciativa. 
J: Como é que acha que esta festa tá a correr? 
EC: Tá a correr otimamente, bem, vê-se pelas pessoas que estão aqui. 
J: E  o Carlos já cantou alguma música? 
EC: Ah,  eu vou cantar só por volta das três da manhã para as pessoas irem embora. 
J: E qual é que vai cantar? 
EC: Eh, eh,  vamos embora. 
 
ENTREVISTADO D (ED) 
J: Olá, boa noite. 
ED: Olá, boa noite. 
J: Então como é que está a correr a noite? 
ED: Primeiro, uma noite diferente em Díli, um evento novo, espetacular … para além 
de ser um grande meu amigo 
J: E como é que se sente, estando aqui em Timor-Leste, neste ambiente de música 
portuguesa?  
ED: Acima de tudo, sinto-me sempre bem, muito bem, não só pelo ambiente, por ser 
música portuguesa, pelas pessoas, pelo convívio acima de tudo. 
J: Vai cantar alguma música? 
ED: Não, não sei cantar. 
J: Porquê?  
ED: Adoro ouvir. 
J: Ok. 
 
ENTREVISTADO E (EE) 
J:Está a gostar da festa? 
EE: Muito, muito agradável . 
J: Já cantou alguma música? 
EE: Várias, já cantei várias. 
J: Música portuguesa? 
EE: Música portuguesa, brasileira e algumas músicas internacionais . 
 
ENTREVISTADO F (EF) 
J: Olá. 
J: Então, está a gostar da noite? 
EF: Tou a chegar... 
J: E então, à primeira vista, o que é que acha? 
EF: À primeira vista tá aqui muita luz  
J: Muita luz. E mais? 
EF: Ah,  tou a ficar encadeado aqui com esta malta, pá 
J: Não vai cantar? 
EF: Vou, vou já, já vou. 
J: Qual é a música que vai cantar? 
EF: É do Zé Cabra.  
J: Cante lá um bocadinho que eu não sei qual é. 
EF: Eu agora também não me lembro. Tenho que ver pelas legendas. 
J: Só um bocadinho, não se lembra de nada? 
G: Lá, lá, lá… 
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Anexo 9 

 

2. No vídeo que viu, há várias expressões típicas da oralidade, que têm uma 

determinada função comunicativa.  

Assinale com um X a opção adequada para exprimir o conteúdo da expressão 

salientada a negrito no excerto dado. 

 

2.1. “Está a ser um espetáculo. É a primeira vez que tá a haver em Timor-Leste 

música portuguesa em karaoke e brasileira e brasileiros e portugueses como 

povo irmão estão hoje unidos e está a ser um espetáculo, eu não tenho 

palavras, está a ser uma noite animadíssima.” 

 

Significado da  expressão não tenho palavras: 

a) O entrevistado está a querer dizer que lhe faltam as palavras. ______ 

b) O entrevistado está a querer dizer que a festa é muito divertida. ______ 

 

2.2. “Não, porque é a primeira vez que estamos a fazer isto e a resposta tem sido 

excelente, eu não tenho palavras, mesmo.” 

 

Significado do marcador mesmo: 

a) O entrevistado quer enfatizar a sua opinião sobre o divertimento da festa. 

____ 

b) Algo igual a outra coisa já indicada. ____ 

 

2.3. “Olha, diz-me uma coisa, como é estar desse lado? Eu com microfone e tu a 

responderes às minhas perguntas.” 

 

Significado do marcador olha: 

a) A entrevistadora quer manter a atenção do entrevistado na conversa.___ 

b) A entrevistadora está a pedir ao entrevistado para olhar para ela. _____ 

 

2.4. “Não, não, a festa está impecável... p’ra já uma boa organização e é simpático 

ver a comunidade portuguesa e brasileira a comunicarem, coisa que não 

acontece muitas vezes, não é?” 

 

Significado do marcador não é: 

a) O entrevistado nega o que foi dito. _____ 

b) O entrevistado está a pedir o esclarecimento ou a confirmação sobre o seu 

ponto de vista. _____ 

 

2.5. “Ah, tou a ficar encadeado aqui com esta malta, pá” 

 

Significado da expressão pá : 

a) O entrevistado usa esta expressão para se dirigir ao seu interlocutor. ___ 
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b) O entrevistado expressa o seu sentimento de alegria em relação ao grupo 

de pessoas presentes na festa. ______ 

 

 

 

 

 

2.6. “Não não. A ideia que eu tinha de Timor-Leste era completamente diferente. 

Tava à espera de um país à beira do caos, dado os incidentes que existiram 

desde, sei lá, há vinte e tal anos, não é... E neste momento acho que há uma 

paz definitiva e aberta a toda a comunidade internacional e comunidade 

nacional timorense.”  

Significado da expressão sei lá: 

a) O entrevistado não sabe do que está a falar. _____ 

b) O entrevistado ganha tempo para organizar o que vai dizer a seguir. ____ 

 

3. Complete as frases que se seguem usando o verbo mais adequado de entre o grupo 

de verbos dados na tabela abaixo. Note que deve conjugar o verbo no tempo 

adequado. 

 

 afirmar  perguntar  entoar  prometer felicitar 

 pedir   responder       recusar-se              dizer 

 confessar  inquirir   

 reconhecer  admitir   justificar 

 

3.1. A jornalista ______________________ o Sérgio sobre como estava a correr 

a festa e ele ______________________ que esta estava a ser um espetáculo.  

3.2. Respondendo às restantes questões da entrevistadora, o animador da noite de 

Karaoke, __________________ que não estava à espera de tanto público e 

_________________ ainda que o papel de jornalista era mais fácil do que o 

de entrevistado. 

3.3. A jornalista ___________________ se o Senhor C estava a gostar da festa. 

Ele ___________________ que a festa estava a ser impecável, 

______________ a boa organização e ________________ que tinha uma 

ideia diferente de Timor. 

3.4. À pergunta da entrevistadora, sobre se ia cantar alguma música o Sr. Carlos, 

proprietário do Exótica Bar, ________________ cantar por volta das três da 

manhã para as pessoas se irem embora. Já o Sr. E ________________ a cantar. 

________________ que não sabia cantar, mas que adorava ouvir.  

3.5.  A Sra. F _____________ que já tinha cantado várias vezes e acrescentou 

quais foram as músicas.  

3.6. A entrevistadora _______________ ao Sr. G para cantar e após alguma 

insistência ele _________________ algumas sílabas (“Lálálá”).  
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Anexo 10 

 

4. Baseado nas informações do vídeo que viu, redija com o/a seu/sua colega, uma 

notícia sobre a festa, com o máximo de 80 palavras. 

Para  escrever o texto, deve: 

i. considerar as seguintes perguntas:  Qual é o evento? Quem organizou esse 

evento? O que fazem as pessoas que aparecem no vídeo? Onde se passa o 

evento?  

ii. incluir no seu texto o relato de partes do discurso de, pelo menos, dois 

entrevistados, usando os verbos introdutores do relato de discurso.  

Não se esqueça: é importante planificar a sua notícia primeiro e, depois de a 

escrever, fazer a revisão do texto, corrigindo e alterando o que precisar. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Anexo 11 

 

Ficha informativa  

 

No vídeo encontram-se várias expressões que representam marcadores da oralidade. 

 

Marcadores da oralidade 

Expressão Função comunicativa Exemplo 

Não tenho 

palavras 

Expressar o sentimento em 

relação a uma coisa que 

realmente corre muito bem 

Entrevistado A: Está a ser um espetáculo. É 

a primeira vez que tá a haver em Timor-

Leste música portuguesa em karaoke e 

brasileira e brasileiros e portugueses como 

povo irmão estão hoje unidos e está a ser um 

espetáculo, eu não tenho palavras, está a ser 

uma noite animadíssima”. 

mesmo reforçar o que se disse 

anteriormente 

Entrevistado A: Não, p’que é a primeira vez 

que estamos a fazer isto e a resposta tem 

sido excelente, eu não tenho palavras, 

mesmo.  

Olha Captar a atenção da pessoa com 

quem falamos 

Jornalista: Olha, diz-me uma coisa, como é 

estar desse lado? Eu com microfone e tu a 

responderes às minhas perguntas. 

Então Solicitar que o nosso 

interlocutor nos forneça 

informação  

Jornalista: Então, está a gostar da festa? 

Sei lá Criar um espaço de tempo para  

reorganizar o discurso, dando 

uma ideia de imprecisão em 

relação ao que se diz 

Entrevistado B: Não não. A ideia que eu 

tinha de Timor-Leste era completamente 

diferente. Tava à espera de um país à beira 

do caos, dado os incidentes que existiram 

desde, sei lá, há vinte e tal anos, não é… 

Não é, não é 

verdade 

Pedir esclarecimento ou 

confirmação do interlocutor 

Entrevistado E: Não não. A ideia que eu 

tinha de Timor-Leste era completamente 

diferente. Tava à espera de um país à beira 

do caos, dado os incidentes que existiram 

desde, sei lá, há vinte e tal anos, não é… 

Jornalista: Isto é uma boa forma de celebrar 

essa paz, não é verdade? 
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Além dessas expressões, encontramos também truncamentos, que são típicos da 

oralidade. As pessoas falam muito rápido e não pronunciam algumas sílabas. 

 

Expressões  Exemplos 

Tá = está 

Entrevistado A: Porque é um bocado estranho, isto, isto parece uma 

coisa apontada a nós, mas pronto, tá bem, depois eu faço-te uma 

pergunta a ti. 

Entrevistado C: Tá a correr otimamente, bem, vê-se pelas pessoas que 

estão aqui. 

P’que = porque 
Entrevistado A: Não, p’que é a primeira vez que estamos a fazer isto 

e a resposta tem sido excelente, eu não tenho palavras, mesmo. 

 

Tou = estou 

Entrevistado B: Se tou… 

 

Entrevistado F: Tou a chegar... 

P’ra já = para já Entrevistado B: (…) p’ra já uma boa organização (…) 

Tava = estava Entrevistado B: (…) Tava à espera de um país à beira do caos (…) 
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Anexo 12  

 

Ficha informativa  

 

Verbos Introdutores do Relato de Discurso 

Os verbos introdutores do relato de discurso são aqueles que introduzem a fala dos outros 

ou a nossa própria fala. 

 

Verbos  Função Exemplo 

acrescentar, começar, 

concluir, insistir, 

resumir 

apresentar uma sequência do 

discurso 

DD – “Adoro ouvir.” 

 

DI – O senhor E concluiu que adorava 

ouvir música. 

confessar, 

reconhecer, admitir, 

condescender 

exprimir uma dada  atitude 

emocional 

DD – “Garanto que é mais fácil estar desse 

lado” 

 

DI – O Sérgio admitiu que era mais fácil 

estar daquele lado. 

dizer, afirmar, 

alegar, anunciar, 

predizer, insistir 

dar uma informação DD – “Tá a correr otimamente, bem, vê-se 

pelas pessoas que estão aqui.” 

 

DI – O Sr. Carlos afirmou que a festa 

estava a correr bem, dizendo que isso se via 

pelas pessoas que estavam ali. 

pedir, ordenar, 

suplicar, aconselhar 

dar uma ordem ou sugestão, 

fazer um pedido 

DD – “Cante lá um bocadinho que eu não 

sei qual é.” 

 

DI – A jornalista pediu ao Sr. G para cantar 

um bocadinho pois não conhecia a música. 

prometer, jurar exprimir compromisso DD – “eu vou cantar só por volta das três 

da manhã para as pessoas irem embora” 

 

DI – O Sr. Carlos prometeu à jornalista que 

ia cantar só por volta das três da manhã 

para as pessoas irem embora 

agradecer, felicitar exprimir admiração DD- Não, não, a festa está impecável... 

 

DI – O senhor C felicitou a organização 

pela excelente festa. 

perguntar, pedir, 

interrogar, inquirir 

fazer uma pergunta  DD – “Então como é que está a correr a 

noite?” 

 

DI – A jornalista perguntou ao Sr. E como 

estava a correr a noite. 

murmurar, gritar, 

sussurrar, entoar 

exprimir-se num determinado 

tom de voz 

DD – “Lá, lá, lá…” 

 

DI – O Sr. G entoou algumas sílabas. 

Quadro com base em  Duarte (2003), Monteiro (2014) e Lu (2016) 



 

130 

 

Anexo 13  
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Anexo 14 

 

Leia com atenção o texto a seguir. 

 

Gerês tem um pouco de tudo 

O Gerês é um lugar muito bonito e fascinante. O espaço recebe muita gente de vários lugares 

do mundo, incluindo os próprios portugueses.  

A jornalista afirmou que, para quem gostava de natureza e de atividades ao ar livre, acampar 

podia ser uma solução. Também disse que, no parque de campismo da Cerdeira, em pleno 

Parque Nacional da Peneda-Gerês, havia muito para descobrir.   

Em entrevista, um dos responsáveis do parque explicou à jornalista que eram os 

colaboradores deles que os ajudavam a prestar bom serviço e a acolher os clientes. 

Reconheceu que o sítio era um património natural invejável. Contou ainda que levavam os 

clientes a sítios fantásticos. E ele garantiu que muitos clientes que vinham pela primeira vez 

experimentar por causa das referências que tinham de amigos e de familiares que lhes 

recomendavam ir até ao seu parque de campismo. 

Uma entrevistada disse que gostavam muito de fazer campismo naquele parque e salientou 

que ir lá era a primeira opção. Ela prometeu que ia  recomendar o parque às pessoas.   

À outra entrevistada a jornalista perguntou se o preço do acampamento era barato e  esta 

confirmou que era mais barato e acrescentou que já tinham feito várias vezes férias 

em hotéis, mas, campismo, era a primeira vez.  

Quando a jornalista inquiriu um campista, que já há nove anos frequenta o parque, sobre 

sentir-se ou não cansado de fazer a mesma coisa, ele respondeu  que não e admitiu que ali 

as pessoas se desligavam do rame-rame que tinham, as pessoas esqueciam o telemóvel, 

esqueciam a televisão e só viviam do essencial e do básico. 

Um outro campista revelou que tinha sido o irmão dele que lhe tinha recomendado o parque 

e que ele era apaixonado  por aquele parque lindíssimo, a Peneda- Gerês. E a amiga dele 

concordou que o espaço era espetacular e apontou que era melhor do que alguns onde já 

tinham estado, mas que ainda não tinham experimentado todos.   

 

Adaptado: [ https://www.youtube.com/watch?v=4kAuMmBJez4]   

 

1.1. O texto que acabou de ler é sobre o Gerês e é o relato de opiniões e sentimentos de 

várias pessoas entrevistadas pela jornalista. 

1.2. No texto, é relatado o que os entrevistados disseram. Vamos ver qual seria o discurso 

dos próprios entrevistados, seguindo os seguintes exemplos. 

 

Exemplos 

Discurso Indireto (DI) – A jornalista afirmou que, para quem gostava de natureza e de 

atividades ao ar livre, acampar podia ser uma solução. Também disse que, no parque de 

campismo da Cerdeira, em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês, havia muito para 

descobrir.   

Discurso Direto (DD) – Jornalista: “Para quem gosta de natureza e de atividades ao ar livre 

acampar pode ser uma alternativa. No parque de campismo da Cerdeira, em pleno Parque 

Nacional da Peneda-Gerês, há muito para descobrir”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4kAuMmBJez4
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Discurso Indireto (DI) – A jornalista perguntou se o preço do acampamento era barato 

e  esta confirmou que era mais barato e acrescentou que já tinham feito várias vezes férias 

em hotéis, mas, campismo, era a primeira vez.  

Discurso Direto (DD)  – Jornalista: “O preço do acampamento é barato?” 

A entrevistada: “É mais barato. Já fizemos várias vezes férias em hotéis, mas campismo, é 

a primeira vez.   

1.3. Tal como acontece na passagem do discurso direto para o indireto, a passagem do 

discurso indireto para o direto também acorrem mudanças. 

 

1.4. Registe as mudanças que encontra no quadro abaixo. 

 

 

1.5. Seguindo o modelo dos exemplos que observou, imagine como seria o discurso dos 

entrevistados, registando-o em discurso direto.  

 

a. Discurso Indireto (DI) – Um dos responsáveis do parque explicou à jornalista que eram 

os colaboradores deles que os ajudavam a prestar bom serviço e a acolher os clientes. 

Reconheceu que o sítio era um património natural invejável. 

 

Discurso Direto (DD) – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Aspetos a considerar Discurso indireto Discurso direto 
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b. Discurso Indireto (DI) – Uma entrevistada disse que gostavam muito de fazer 

campismo naquele parque e salientou que ir lá era a primeira opção. Ela prometeu que 

ia  recomendar o parque às pessoas.   

 

Discurso Direto (DD) – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

c. Discurso Indireto (DI) – O responsável do parque garantiu que muitos clientes que 

vinham pela primeira vez experimentar era por causa das referências que tinham de 

amigos e de familiares que lhes recomendavam ir até ao seu parque de campismo. 

 

Discurso Direto (DD) – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

d. Discurso Indireto (DI)– Um campista revelou que tinha sido o irmão dele que lhe tinha 

recomendado o parque e que ele era apaixonado  por aquele parque lindíssimo, a 

Peneda- Gerês. 

 

Discurso Direto (DD) – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Sabe-se que os verbos introdutores do relato de discurso são aqueles que introduzem 

a fala dos outros ou a nossa própria fala e que possuem significados próprios e 

determinadas funções. Encontram-se no texto que leu vários verbos introdutores do 

relato de discurso. 

2.1. Sublinhe-os no texto. 

2.2. Coloque cada um deles na coluna da esquerda, classificando-os de acordo com a sua 

função. 

 

 

Verbo  Função 

 

  

Compromete o locutor com a responsabilidades da 

verdade relativamente ao que diz 

 

  

Pressupõe uma intervenção anterior do relatado  

 

  

Introduz perguntas 

  Manifesta a obrigação do locutor em cumprir uma 

certa  conduta futura 
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Anexo 15 

 

3. Leia o texto com muita atenção. 

 

Três dias no Gerês  

Depois de sair de Penacova e voltar a casa, nem tive grande 1 
oportunidade de tirar as coisas das malas. No fundo, fiz só uma 2 
"reciclagem" daquilo que precisava de levar no dia seguinte. 3 

Combinei, super em cima do joelho, uma ida de três dias ao Gerês 4 
com as minhas amigas - eram os únicos dias que tinha livres até 5 
começar a trabalhar (depois acabei por não começar na quinta-feira, 6 

ficou adiado para a semana) e cheguei várias vezes a pensar em cancelar estes planos: no 7 

dia seguinte ao fim de férias ia trabalhar, tinha um trabalho por fazer e coisas para estudar 8 
para o meu último exame da faculdade, pelo que seria tudo feito com temporizador e já 9 
muito à rasca. Acabei por arriscar e, felizmente, o universo conspirou a meu favor e deu-10 
me mais dois dias de férias para organizar a minha vida. 11 

Decidimos ir para o Parque de Cerdeira, em Campo do Gerês. A 12 

escolha foi super acertada, adoramos! É um parque de campismo a 13 
sério, grande, com imensas infraestruturas (campo de futebol, 14 

piscina, várias casas de banho, sala de jogos, mini-mercado, muitas 15 
atividades); tem também imensas árvores e muito espaço para 16 
tendas, não há forma de nos sentirmos apertados. Para além do mais, 17 

a nível geográfico, está perto de tudo, o que é a cereja no topo do bolo. 18 

No primeiro dia, já a meio da tarde e depois de montarmos a tenda, fomos a uma das 19 

praias fluviais que lá há, na barragem de Vilarinho das Furnas. A praia era linda, super 20 
calma e a água muito limpa e clarinha.  21 

O dia seguinte foi dedicado a alguma caminhada e às cascatas. Fomos pelo caminho 22 
romano até à Portela do Homem, onde passamos parte da manhã. Descer até à água, para 23 

mim, não foi fácil - sou muito naba no que a estas atividades "radicais" diz respeito e 24 
imagino-me sempre com menos dois dentes, a cabeça rachada e uma perna partida só de 25 
ver aquele amontoado de rochas.  26 

A Portela do Homem é bonita, mas, nesta altura do ano, não é aquela cascata que vemos 27 

nas fotografias: por um lado, tem muito menos água; por outro, tem muito mais pessoas. 28 
Na minha opinião, este é um sítio para visitar, tomar um banho, tirar umas fotografias e 29 
ir embora - não há muito espaço para circular, há sempre pessoas à volta, tem de se ter 30 
sempre mil e um cuidados para dar um passo e o calor das pedras consegue ser infernal. 31 

Uma coisa que a mim me perturbou particularmente foram as pessoas a saltar: a lagoa é 32 
baixinha e havia pessoas a darem saltos de 4 ou 5 metros, muitas vezes com rochas 33 
salientes pelo caminho. Eu não digo nada, mas fico com o coração na boca. Depois da 34 

Portela do Homem fomos até lá cima, à Cascata do Arado. Estava super seca, a cascata 35 
limitava-se a um fio de água.  36 

O último dia foi um bocadinho diferente: de manhã decidimos fazer uma das atividades 37 
do parque, a que chamam "Parque Aventura". Depois das aventuras, desmanchamos a 38 
tenda e metemos tudo dentro do carro e fomos dar uns passeios de carro, pelos vários 39 
miradouros.  40 
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A última paragem foi no miradouro da Pedra Bela, com uma vista linda e super completa 41 

do Gerês. Há lugar para o carro e sítios próprios para tirar fotos, por isso é ótimo para 42 
uma paragem mais prolongada. Depois disso, engolimos as saudades que já apertavam e 43 

viemos embora. Eu, pelo menos, vim com a certeza de que quero voltar. O Gerês é aqui 44 
tão perto e é das coisas mais incríveis que este país tem. [Carolina, adaptado [https://entre-45 
parentesis.blogs.sapo.pt/3-dias-no-geres-922041https://en.]46 



 

136 

 

 

3.1. Diga se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

a. A Carolina tinha ido a outro sítio antes de ir ao Gerês. ______ 

b. A sua ida ao Gerês foi muito bem planeada e com antecedência._______ 

c. A ida ao Gerês foi cancelada.______ 

d. No primeiro dia, logo de manhã, foram a uma das praias fluviais, na barragem de 

Vilarinho das Furnas._______ 

e. No segundo dia, fizeram caminhadas e foram visitar as cascatas._______ 

f. A Carolina gosta muito de ver as pessoas a saltarem de 4 ou 5 metros.________ 

g. Ela e os amigos desmontaram a tenda depois de fazerem as atividades do “Parque 

Aventura”._______ 

h. Depois de arrumarem a tenda, foram imediatamente para casa.________ 

 

3.2. Corrija as falsas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.3. Responda às seguintes questões sobre o texto. 

 

a. De quem fala o texto? 

________________________________________________________________________ 

 

b. Para onde foram? E com que objetivo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

c. Descreva as atividades que fizeram no acampamento. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.4. Faça corresponder as expressões do texto, por vezes adaptadas, na coluna A aos seus 

significados na coluna B, registando a resposta na coluna C. 

 

A. Expressão B. Significado 

a. em cima do joelho (l.4) 1. muito pouca água  

b. acabar por (l.6) 2. ter pouco jeito 

c. à rasca (l.9) 3. ser muito quente  

d. a cereja no topo do bolo (l. 18) 4. com muito pouco tempo  

e. ser muito naba (l.24) 5. tomar a decisão  
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f. mil e um cuidados (l.30-31) 6. guardar, não exprimir  as saudades 

g. ser infernal (l.31)  7. muito em cima da hora 

h. ficar com o coração na boca 

(l.34) 

8. o que completa melhor o tudo que já é 

bom 

i. um fio de água (l. 35) 9. ficar aflito  

j. engolir as saudades (. 41) 10. muita atenção   

 

C. Correspondência 

a b c d e f g h i j 

          

 

3.5. Coloque-se no papel de relator e relate o que disse a Carolina aos seus colegas de 

trabalho, na 2ª feira, depois de ler o texto no blogue. 

 

a. Carolina: “Fomos pelo caminho romano até à Portela do Homem, onde passamos parte 

da manhã” 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b. Carolina: “Descer até à água, para mim, não foi fácil – sou muito naba no que a estas 

atividades “radicais” diz respeito e imagino-me sempre com menos dois dentes, a cabeça 

rachada e uma perna partida só de ver aquele amontoado de rochas”.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

c. Carolina: “Uma coisa que a mim me perturbou particularmente foram as pessoas a saltar”. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

d. Carolina: “Depois das aventuras, desmanchamos a tenda e metemos tudo dentro do carro 

e fomos dar uns passeios de carro, pelos vários miradouros”.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Conte-nos uma experiência que a/o deixou  super feliz e que gostaria de  repetir 

como a Carolina,  que queria voltar ao Gerês!  
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Anexo 16 

 

2. Selecione a sua personalidade preferida. Pode ser portuguesa ou de outra 

nacionalidade, mas tem de ser uma pessoa conhecida, para que seja fácil aos 

seus colegas adivinharem quem é. 

2.1. Preencha o quadro que se segue para indicar os dados mais relevantes sobre 

essa personalidade.  

Note bem: 

● pode consultar a Internet para verificar os dados; 

● pode acrescentar outros dados que considere importantes; 

● no caso de não encontrar algum dos dados indicados, não precisa de preencher o 

espaço respetivo; 

● tem 10 minutos para fazer este trabalho. 

 

Nome ? 

Nacionalidade 

 

 

Data de nascimento 

 

 

Local de nascimento  

 

Profissão 

 

 

O que gosta de fazer nos tempos livres 

 

 

 

Porque é uma pessoa conhecida? 

 

 

 

 

Porque escolheu esta  pessoa como 

personalidade preferida? 
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2.2. Troque a ficha que preencheu com o/a colega do lado. 

2.3. Leia atentamente a ficha que lhe foi distribuída. 

2.4. Prepare o relato do que o/a seu/sua colega registou no quadro. 

2.5. Relate o que o seu colega disse, usando os verbos introdutores do relato do 

discurso. 

2.6. No final de cada relato, os seus colegas devem adivinhar quem é a 

personalidade apresentada.  
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Anexo 17 

 

3. Veja o vídeo com atenção. [http://videos.sapo.pt/a3Qycc8YlkdCTieMB04k - com 

supressões]  

3.1. Diga se as afirmações a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F). Justifique a 

sua resposta. 

 

1. André Sardet é natural de Coimbra. ________ 

2. André Sardet compôs a sua primeira música em 96.________ 

3. Quando era pequeno, desejava ser corredor de automóveis.________ 

4. O cantor acha que as crianças de hoje se divertem como ele o fazia na infância. 

________ 

5. André Sardet teve o primeiro reconhecimento público em 98.________ 

6. O seu primeiro álbum chama-se Imagens._______ 

7. Ele manteve os hábitos do passado quando se tornou conhecido.________ 

8. Sardet tem saudades de ter tempo para a família e os amigos. ________ 

9. Começou a tocar guitarra quando tinha treze anos._________ 

10. O piano foi o primeiro instrumento que tocou.__________ 
 

 

3. Atente em cada par de frases dadas na coluna A. 

3.1.  Faça a correspondência das expressões sublinhadas na coluna A aos seus 

significados da coluna B. 

 
Coluna A  Coluna B 

 

 

1. Olha, numa primeira fase queria ser oficinador porque 

eu adorava desmontar as bicicletas e desmontar os 

carros que me davam e repintá-los e achava que queria 

ser um oficinador.  

 

2.  Olha para aquele rapaz está ao lado da estrada. É o 

meu aluno. 

 

  

a. O locutor pretende fazer com que o 

interlocutor veja aquilo para que está a 

apontar.  

 

b. O locutor pretende captar a atenção do 

seu interlocutor para o que vai dizer. 

3. Nós tínhamos  o privilégio de brincar na rua e de nos 

sujarmos e e e isto parece um anúncio de detergente mas 

é tão bom sujarmo-nos, não é?  

 

4. A garrafa da água não é minha. 

 

 c. O locutor pretende pedir a confirmação 

do seu interlocutor em relação ao que 

está a dizer. 

 

d. O locutor exprime a negação 

relativamente a uma dada situação 
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5. Lembro-me que brincava… a minha rua não tinha saída 

e havia um pinhal ali ao pé e então fazíamos casas nas 

árvores, brincávamos na rua, brincávamos, trepávamos 

às árvores, brincávamos ali, fazíamos pistas de bicicleta 

nesses sítios e portanto lembro-me disso, desse cheiro. 

 

6. Ela é a irmã do meu pai, portanto é a minha tia. 

 e. O locutor estabelece uma  conclusão do 

que foi dito anteriormente. 

 

f. O locutor demonstra necessidade de 

tempo para reformular o seu discurso, 

sintetizando ao mesmo tempo aquilo que 

estava a dizer.  
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Anexo 18 

 
4.  

 

Fonte: https://www.educolorir.com/crosswordgenerator/por/ 
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Anexo 19 

 

5. QUIZ MUSICAL 

5.1. Perguntas  

1. A morna é um tipo de canção e dança popular. De que país 

é este tipo de canção e dança? 

 

 

Pistas  

A morna é um tipo de canção e dança popular. De que país é este tipo de canção e 

dança? 

a) Cabo Verde 

b) Guiné-Bissau 

c) São Tomé e Príncipe  

 

 

2. Quem é o autor da canção Pica do 7? 

 

 

 

Pistas 

Quem é o autor da canção Pica do 7? 

a) André Sardet 

b) Pedro Abrunhosa 

c) António Zambujo  

 

3. Amália Rodrigues é uma fadista. Qual é a sua 

nacionalidade? 

 

 

Pistas 

Amália Rodrigues é uma fadista. Qual é a sua nacionalidade? 

a) Chilena 

b) Portuguesa 

c) Brasileira 

 

 

4. A música “Ai Timor” reflete a luta de Timor-Leste pela 

independência. Quem é o autor da música? 
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Pistas 

A música “Ai Timor” reflete a luta de Timor-Leste pela independência. Quem é o 

autor da música? 

a) Carlos Gomes 

b) Luís Represas 

c) Carlos do Carmo 

 

5. Como se chama esta cantora de morna cabo-verdiana? 

 

 

Pistas 

Como se chama esta cantora de morna cabo-verdiana? 

a) Mayra Andrade 

b) Cesária Évora 

c) Lura 

 

6. A música “Para os braços da minha mãe” é da autoria 

de…       

 

 

Pistas  

A música “Para os braços da minha mãe” é da autoria de… 

a) Chico Buarque 

b) António Variações 

c) Pedro Abrunhosa 

 

 

7. Como se chama o primeiro álbum do André Sardet? 

Pistas  

Como se chama o primeiro álbum do André Sardet? 

a) Mundo de Cartão 

b) Agitar antes de usar 

c) Imagens 

 

8. Caetano Veloso é um cantor famoso. Qual é a sua 

nacionalidade? 

 

 

Pistas 

Caetano Veloso é um cantor famoso. Qual é a sua nacionalidade? 

a) Portuguesa 

b) Brasileira  
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c) Angolana 

 

 

9. Que prémio ganhou a canção Amar pelos Dois? 

 

 

 

Pistas  

Que prémio ganhou a canção Amar pelos Dois? 

a) Festival da Canção 2018 

b) Festival da Canção 2017 

c) Festival europeu de música de 2017 

 

10. Como se chama esta canção?  

 

 

 

 

 

 

Pistas  

Como se chama esta canção? 

a) Rai doben 

b) Mate mohu 

c) Dame folin laek 

 

 

11. Quem é o autor desta música?  

 

 

 

 

Pistas  

             Quem é o autor desta música? 

a. Salvador Sobral 

b. Tony Carreira 

c. André Sardet 
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Anexo 20 
 

Imagens sobre festivais de música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Festival Nos Alive 
Fonte: https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/nos-alive 

 

Festival Vodafone Paredes de Couro  
Fonte: https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/vodafone-paredes-de-
coura 

 

Festival Nos Primavera Sound  
Fonte: https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/nos-primavera-sound 

 
Festival EDP Beach Party 

Fonte: https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/edp-beach-party 

 

Festival Terras Sem Sombra 
Fonte: https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/festivais-de-musica 

 

Festival Nos Summer Opening 
Fonte: https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/nos-summer-opening 

 

Festival Med 
Fonte: https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/festival-med 

 
Boom Festival 
Fonte: https://www.visitportugal.com/pt-pt/NR/exeres/3A22BFAF-E819-4E74-
8627-C663A1F66C04 

 

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/nos-alive
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/nos-primavera-sound
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/edp-beach-party
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/festivais-de-musica
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/nos-summer-opening
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/festival-med
https://www.visitportugal.com/pt-pt/NR/exeres/3A22BFAF-E819-4E74-8627-C663A1F66C04
https://www.visitportugal.com/pt-pt/NR/exeres/3A22BFAF-E819-4E74-8627-C663A1F66C04
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Anexo 21 

 

1. Leia o texto a seguir apresentado com atenção. 

 

Música, sol e mar, festa todas as noites e 850 km de praias: é uma das 

melhores combinações nos festivais de música em Portugal. Mas há 

outros programas em que as sonoridades tranquilas se aliam ao 

património histórico ou aos ambientes campestres numa mistura 

perfeita. 

Para além da boa música, os festivais são uma oportunidade para conhecer os sítios num 

ambiente de total descontração e de forma divertida. Lisboa e Porto têm sido reconhecidos, 

todos os anos, como os destinos ideais para umas mini-férias e têm noites muito animadas que 

são a continuação natural do ambiente de festa. Destacam-se nestas cidades o Rock in Rio, 

o NOS Alive e o Super Bock, Super Rock, em Lisboa, assim como o NOS Primavera Sound 

no Porto. 

Na região Porto e Norte, o Vodafone Paredes de Coura na Praia fluvial do Taboão é um bom 

exemplo de um cenário paradisíaco no meio da natureza. Passeios de bicicleta, trekking, 

canoagem e banhos de rio são apenas algumas das sugestões que podem complementar na 

perfeição uns dias bem passados. Também a Natureza, tal como a arte e a liberdade são 

celebradas nos anos pares no Boom Festival que tem lugar nas margens da albufeira de Idanha-

a-Nova, no centro de Portugal. Mais a sul, perto de Tomar, o Festival Bons Sons mostra como 

uma aldeia se pode mobilizar para organizar um evento que apresenta o melhor da música e das 

tradições portuguesas.  

No litoral os concertos aliam-se às praias, gente simpática e noites que se prolongam até o dia 

nascer. De norte a sul, há muitas opções como por exemplo o EDP Beach Party em 

Matosinhos, o RFM Somnii na Figueira da Foz, o Sol da Caparica bem perto de Lisboa, o 

Músicas do Mundo em Sines ou o MEO Sudoeste na Zambujeira do Mar. São festivais que 

têm lugar junto à praia com tudo de bom que isso tem, como a possibilidade de dar um mergulho 

ou de ter umas aulas de surf nos melhores spots da costa portuguesa.  

No Funchal, o NOS Summer Opening junta a música à natureza proporcionando experiências 

para descobrir a Madeira com muita adrenalina. Já no Algarve, o Festival Med em Loulé, e o 

Festival F em Faro transformam os centros históricos das cidades em palcos para diversas 

manifestações artísticas.  

Quem gosta de sons clássicos ou de jazz poderá optar pelo Festival Terras sem sombra no 

Alentejo, em que os concertos de música clássica invadem igrejas e conventos e são 

complementados com programas que dão a conhecer as atividades e tradições regionais, ou pelo 

Angrajazz que todos os anos em outubro se realiza na Ilha Terceira, nos Açores.   

Se gosta de música venha a Portugal com a certeza de encontrar um festival à sua 

medida.  Desde espetáculos com grandes talentos a eventos importantes no calendário 

internacional haverá sempre um programa em alguma parte do país que lhe irá agradar. Nada 

como consultar portuguesemusicfestivals.com ou a agenda para ver quem vai cá estar e 

depois… é só seguir a melodia! [in https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/festivais-de-

musica] 

 

 

 

 

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/rock-rio-lisboa-2018
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/nos-alive
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/super-bock-super-rock
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/nos-primavera-sound
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/vodafone-paredes-de-coura
https://www.visitportugal.com/pt-pt/NR/exeres/3A22BFAF-E819-4E74-8627-C663A1F66C04
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/festival-bons-sons
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/edp-beach-party
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/rfm-somnii
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/o-sol-da-caparica
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/festival-musicas-do-mundo
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/meo-sudoeste
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/nos-summer-opening
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/festival-med
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/festival-f
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/festival-terras-sem-sombra
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/angrajazz
https://portuguesemusicfestivals.com/
https://www.visitportugal.com/pt-pt/encontre/grandes-eventos/list?field_data_fim_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_data_inicio_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_poi_tipo_de_evento_value_i18n=8&term_node_tid_depth_i18n=All&term_node_tid_depth_i18n_1=All&=Pesquisar
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2. Com o seu grupo, elabore 5 perguntas sobre o texto. 

2.1. Faça as perguntas que redigiu ao outro grupo. 

2.2. Responda às perguntas do outro grupo. 

 

3. Festivais de verão: a escolha é sua. 

3.1. Imagine uma situação em que você e um amigo querem ir assistir a um destes 

festivais. Você quer participar num festival, mas o seu amigo tem uma ideia diferente 

e prefere que participem noutro. Fale com o seu colega e apresente motivos que 

convençam o outro de que a vossa ideia é a melhor.  

3.2. Simule com o seu colega e perante a turma a conversa que tiveram. 
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Anexo 22 

 

4. Ouça o vídeo com muita atenção. [https://www.youtube.com/watch?v=osCUP69x9gA -com 

supressões] 

 

4.1. Responda às questões que se seguem sobre o vídeo. 

 

a. Onde estão as pessoas? 

_______________________________________________________ 

 

b. Que emoções podemos associar às pessoas entrevistadas?  

________________________________________________ 

 

c. Que banda foram ver as primeiras duas entrevistadas ? 

______________________________________________________ 

 

d. Quais foram as expressões que os entrevistados usaram para descrever  o festival? 

___________________________________________________ 

 

e. O que é que o Nerd e o seu colega queriam fazer? Quais são as sugestões para 

conseguirem atingir o seu objetivo?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

5. Explique o significado das expressões sublinhadas. Se for necessário, consulte 

o dicionário. 

 

a. Então vamos chatear as pessoas, bora lá.   

___________________________________________________________________ 

 

b. Olá pessoas alternativas. Que raio de cabelo é esse? 

___________________________________________________________________ 

 

c. A: Muita barato, pá. Isto aqui é espetacular. Uma palavra para descrever este 

festival. 

B: Espetáculo.  

C: Bué da fixe.  

D: Muita grande.  

___________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=osCUP69x9gA
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d. Aa, é pá, não sei. Eu acho que há uma muito eficaz que é seguir aquele gajo que 

anda a vender cervejas. Ele tem uma mochila bué grande e abre sempre caminho 

prá pessoas furarem para onde quiserem. 

___________________________________________________________________ 

 

 

e. A: Isso é muito bom. 

B: é mais fixe. 

___________________________________________________________________ 

 

f. A: Olá pessoal. Tamos aqui no NOS Alive e eu …e …decidimos que…apetece-

nos chatear as pessoas, não apetece? 

B: Apetece, apetece. 

 ________________________________________________________________ 

 

g. “Sem sombra de dúvidas”. 

  

___________________________________________________________________ 
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Anexo 23 

 

Transcrição do vídeo [https://www.youtube.com/watch?v=osCUP69x9gA -com supressões] 

 

Parte 1  

A: Olá pessoal. Tamos aqui no NOS Alive e eu …e …decidimos 

que…apetece-nos chatear as pessoas, não apetece? 

B:Apetece, apetece. 

A: Apetece, não apetece? 

C: É uma coisa muito engraçada de se fazer. 

A: Então vamos chatear as pessoas, bora lá. 

 

 

Parte 2 

A: Olá pessoas alternativas. Que raio de cabelo é esse? 

B: Não sei. 

A: Eu gosto bastante, mas não tenho coragem de fazer isso. 

B: Obrigada. 

A: Gostas do teu cabelo? 

B: Gosto sim. 

A: Também gosto muito. O que é que vieste ver? 

B: Black Kids… 

C: Black Kids... tamém 

A: E MJ.. 

B: tamém  

C:tamém 

A: Eu, eu é que tenho que dizer que vocês vieram ver MJ… 

 

 

 

Parte 3  

A: É possível trabalhar enquanto se ouve boa música. 

B: É verdade, é verdade, sim senhor. Acima de tudo ouvir boa música, 

diversão e, pronto, ganhar também o nosso  

C: E as vértebras? 

B: É pá, as vértebras, eu acho que já perdi duas. Ontem, ontem perdi 

mais duas, hoje devo perder mais duas, mas pá, desde que continue a 

andar e a servir cerveja e a animar a malta, é o que é preciso.  

 

Parte 4 

A: Está rolando, lovey …Olá pessoal, tudo bem? Essas cervejas, 

quanto é que foram? 

B: Três e meio. 

A: Muita barato, pá. Isto aqui é espetacular. Uma palavra para 

descrever este festival. 

B: Espetáculo.  

C: Bué da fixe.  

D: Muita grande.  

 

 

Parte 5 

https://www.youtube.com/watch?v=osCUP69x9gA
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A: Olá pessoal aqui s'tou eu e o Nerd…e hoje vamos mostrar-vos uma 

coisa. O que é? 

B: Pá, nós távamos aqui a pensar quais é que serão as melhores formas 

de furar as pessoas para ficar na front line dos concertos. 

A: Qual é a melhor maneira para chegar até lá à frente? Eu tou a tentar 

descobrir. Pá, eu quero furar essa 

C: É fingir que tamos mesmo aflitos à procura de alguém e dizer com 

licença, com licença! 

A: Obrigado. 

A: Qual é a primeira Nerd… 

B: Aa, é pá, não sei. Eu acho que há uma muito eficaz que é seguir 

aquele gajo que anda a vender cervejas. Ele tem uma mochila bué 

grande e abre sempre caminho prá pessoas furarem para onde 

quiserem. 

A: Isso é bom, isso é bom. Bora... 

D: Ó pá, é tentar ir por cima das pessoas, meu... 

A: Ok, eu 

D: Não dá, não dá, não dá... 

A: Eu vou tentar. Pode ser que tenha a minha sorte...  

A: Olha eu tenho um melhor, que é a segunda, que é dizer a minha 

namorada está lá à frente, a minha namorada, funciona sempre.    

B: Há sempre este gajo, olhe, desculpe, deixe-me lá passar que tenho 

ali a minha namorada. 

A: Tá ali a minha namorada a olhar p'ra mim. Olhe, olhe, olhe...  

B: É talvez a maneira mais eficaz... 

A: Sem, sem sombra de dúvidas. 

B: Há uma que é a que eu uso mais que é em vez de furar a multidão 

toda vou pelo lado, dou a volta e depois entro logo na primeira fila, 

mas de lado, depois é só furar a primeira fila em vez de furar aquela 

gente toda..  

A: Isso é muito bom. 

B: é mais fixe. 
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Anexo 24  

 

Relate os seguintes discursos extraídos do vídeo, de acordo com as diferentes 

situações comunicativas indicadas.  

Primeiro, vamos ver um exemplo em conjunto. 

 

a. Imagine que conta ao diretor da empresa Nos, uns dias depois de ter ouvido a conversa 

no festival. 

 

A: (...). Uma palavra para descrever este festival. 

B: Espetáculo.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b. Imagine que relata esta conversa a um amigo que está ao seu lado e não ouviu o que 

foi dito e lhe pergunta: “O que é que ele disse…?” 

 

B: Aa, é pá, não sei. Eu acho que há uma muito eficaz que é seguir aquele gajo que anda 

a vender cervejas.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c. Imagine que relata, no dia seguinte, a mesma conversa a um professor seu. 

 

B: Aa, é pá, não sei. Eu acho que há uma muito eficaz que é seguir aquele gajo que anda 

a vender cervejas.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

d. Imagine que conta a conversa ao seu irmão que está ao seu lado e não ouviu o que foi 

dito e lhe pergunta: “O que é que ele disse…?” 

 

B: Pá, nós távamos aqui a pensar quais é que serão as melhores formas de furar as pessoas 

para ficar na front line dos concertos. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

e. Imagine que conta a seguinte conversa aos pais de um amigo seu no dia seguinte após 

ter assistido à conversa. 

A: (...). Uma palavra para descrever este festival. 

C: Bué da fixe.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

f. Imagine que conta o seguinte discurso à sua colega no dia seguinte após ter ouvido o 

que o B disse. 

 

B: Ele tem uma mochila bué grande e abre sempre caminho prá pessoas (…) 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

g. Imagine que conta ao seu chefe o discurso do B dois dias depois do festival. 

 

B: Ele tem uma mochila bué grande e abre sempre caminho prá pessoas (…) 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

h. Imagine que conta à sua irmã, a conversa do A e B, dois dias depois do festival. 

 

A: Olá pessoas alternativas. Que raio de cabelo é esse? 

B: Não sei. 

A: Eu gosto bastante, mas não tenho coragem de fazer isso. 

B: Obrigada. 

A: Gostas do teu cabelo? 

B: Gosto sim. 

A: Também gosto muito.  

___________________________________________________________________ 

 

Estudante: 

__________________________________________________________________ 
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Anexo 25 

1. Complete o texto com as afirmações A-D. 

 

Durante mais ou menos cinco semanas, a cidade do Porto vive em clima de festa constante 

até à noite mais longa do ano, de 23 para 24 de junho, a 

noite de São João! 

 

O ponto alto destas festividades é mesmo a noite de 23 para 

24 de junho. Nessa noite a cidade transforma-se, com as 

ruas cheias de gente, cores e alegria! Como manda a 

tradição, assam-se sardinhas em qualquer canto da cidade, a música vai alta e animação 

não falta! 

 

Outro aspeto característico é a venda dos tradicionais ‘martelinhos’ (servem para bater na 

cabeça de quem passa e começaram por ser usados pelos estudantes universitários na 

Queima das Fitas). Para reviver ainda mais a tradição, nas ruas os populares ateiam as 

fogueiras de São João e saltam por cima delas, simbolizando coragem e crença nas 

qualidades purificadoras do fogo, quer na saúde, ou no casamento! 

 

À meia-noite há fogo-de-artifício, lançado a partir do Rio Douro. As margens do Rio 

Douro enchem-se de pessoas para assistir a este espetáculo. 

 

[http://www.visitar-porto.com/pt/eventos/porto-eventos/festas-de-sao-joao.html - adaptado] 

A. 

A festa só termina de madrugada e os mais resistentes encerram a noite percorrendo a 

marginal desde a Ribeira até à Foz do Douro, onde aguardam pelo nascer do sol. 

B. 

Para além das sardinhas assadas, na noite de São João faz parte da tradição comer caldo 

verde, carneiro, salada de pimentos e rematar a refeição com leite-creme ou bolo de São 

João, tudo acompanhado com um bom Vinho do Porto, claro! 

C.  

A Festa do São João no Porto é um marco da vida desta cidade, reunindo milhares e 

milhares de turistas e visitantes que participam nas diversas iniciativas que acontecem ao 

longo de mais ou menos um mês e que decorrem um pouco por toda a cidade. 

D.  

Para rematar a decoração das ruas, os tradicionais balões de São João, feitos em papel e 

em cores variadas, enfeitam as principais artérias. Outros, maiores, são lançados, pintando 

http://www.visitar-porto.com/pt/eventos/porto-eventos/queima-das-fitas.html
http://www.visitar-porto.com/pt/o-que-ver/locais/rio-douro.html
http://www.visitar-porto.com/pt/o-que-ver/locais/rio-douro.html
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o céu de centenas de pontos de luz. As igrejas também se enfeitam com os famosos altares 

em honra deste santo popular. 

2. Responda às seguintes questões sobre o texto. 

2.1 Quais são as principais tradições da noite de São João? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.2. Por quanto tempo se prolongam os festejos do São João? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.3. Qual é o momento mais significativo da festa? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Identifique a palavra ou expressão do texto que correspondem têm 

significado equivalente às seguintes palavras ou expressões. 

3.1.  O momento mais importante ________________________________ 

3.2.  Recordar ________________________________________________ 

3.3.  Acendem _______________________________________________ 

3.4. Os que aguentam melhor ___________________________________ 

3.5. Acabar _________________________________________________ 

3.6.  Símbolo ________________________________________________ 

3.7. Ruas ____________________________________________________ 
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Anexo 26 

4. Veja atentamente o vídeo.  

4.1. Tome notas enquanto vê o vídeo. 

4.2. Partilhe as notas que tomou. 

4.3. Faça o resumo do que o homem contou sobre a origem da festa de São João 

no Porto. O seu resumo deve ter a extensão máxima de 50 palavras.  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

       Nome do Estudante: _________________________________________________ 
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Anexo 27 

 

Transcrição do vídeo [ Retirado de: https://www.youtube.com/watch?v=_PyBrQoZzIs ] 

 

O São João, a festa do São João tem origem no solstício de junho, que era uma festa pagã 

em que as pessoas festejavam a alegria pela abundância das colheitas, dos frutos, dos 

produtos que colhiam da terra. Eh, a igreja mais tarde, numa operação de marketing muito 

bem sucedida, cristianizou essa festa pagã e deu-lhe como padroeiro o São João. Porquê, 

não se sabe. O São João era um Santo muito austero, viveu no deserto, comia gafanhotos 

e alimentava-se de mel silvestre e não consta que fosse um Santo rapioqueiro como é a 

festa que hoje lhe dedicam, mas a verdade é que ele ficou padroeiro desta festa. Quando 

é que ela começou no Porto, em que altura nós não sabemos. Sabemos apenas, isso há 

certeza, porque há documentos, que ela no século XIV já havia aqui uma grande festa ao 

São João, porque o Fernão Lopes veio ao Porto nessa altura preparar uma visita do Rei e 

chegou cá exatamente na véspera do São João e deixou escrito na crónica que era o dia 

em que aqui se fazia uma grande festa e descreve a festa como é que ela estava a ser 

vivida pelas gentes do Porto. Mas é possível que ela fosse muito mais antiga aqui na 

cidade porque havia já nessa altura uma cantiga que dizia até os moiros da moirama 

festejam o São João, o que quer dizer que a festa era mais antiga e é uma festa muito 

importante para a cidade porque era no São João, no dia de São João, que a câmara do 

Porto se reunia em assembleia magna, numa reunião que hoje corresponderia à assembleia 

municipal e a reunião era feita no claustro do mosteiro de São Domingos porque era onde 

havia grande espaço, era nesse dia de São João que se faziam a eleição dos vereadores e 

que se tomavam as resoluções mais importantes para a cidade, quer dizer, quando havia 

grandes melhoramentos, grandes decisões era exatamente no dia de São João. De maneira 

que é um dia especial para o Porto, é uma cidade onde o São João se festeja como em 

nenhuma outra parte do mundo. 
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Anexo 28 

 

INQUÉRITO FINAL 
 

O presente inquérito é sobre as aulas regidas pela professora Ana Jesuinha Guterres no âmbito do 

estágio pedagógico do Mestrado em Português Língua Segunda/Estrangeira. 

A sua opinião é bastante importante. As respostas são anónimas.  

Leia com muita atenção as afirmações que se seguem. Assinale com um x nas opções que acha 

mais adequada para cada uma delas (sendo 1=insuficiente; 2=suficiente; 3=bom; 4=muito bom). 

 

Afirmação 
Escala 

1 2 3 4 

1. Os materiais usados nas aulas foram apelativos e motivaram-

me para a realização das tarefas propostas. 

    

2. As atividades desenvolvidas na aula foram adequadas ao meu 

nível de proficiência da língua-alvo. 

    

3. Os conteúdos foram adequados ao meu nível de proficiência.     

4.  Os conteúdos trabalhados enriqueceram o meu conhecimento 

acerca do funcionamento do discurso relatado em português. 

    

5. As aulas contribuíram para o desenvolvimento da minha 

competência de compreensão oral e escrita. 

    

6. As aulas contribuíram para o desenvolvimento da minha 

competência da produção oral e escrita. 

    

7. A professora explicou de forma clara os conteúdos da aula.     

8. A professora motivou-me para a aula.     

9. É relevante trabalhar relato de discurso na aula de Português 

Língua estrangeira. 

    

10. Estudar o relato de discurso ajudou-me a desenvolver a 

minha competência comunicativa. 

    

Comentários e sugestões: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela colaboração! 


