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Resumo 

Este trabalho propõe-se ser uma reflexão acerca do ensino dos marcadores 

discursivos em Português como Língua Estrangeira tendo em conta a sua importância na 

comunicação oral informal. Partimos do pressuposto de que a aprendizagem de 

marcadores discursivos, no contexto de aula de Português Língua Estrangeira, contribui 

para o desenvolvimento da competência comunicativa e para a compreensão de textos 

orais com um grau maior de dificuldade, por serem informais. Sabe-se que os textos mais 

difíceis de compreender são aqueles que são menos vigiados e mais espontâneos, uma 

vez que os falantes têm a tendência para não pronunciar algumas sílabas e alterar a 

pronúncia clara de muitas palavras, usam linguagem vaga e uma sintaxe diferente da da 

escrita, com anacolutos, repetições e frases inacabadas, o que resulta numa maior 

ginástica mental por parte dos aprendentes que os queiram compreender. A presença de 

marcadores do discurso aumenta com o maior o grau de informalidade do texto. Para a 

concretização deste estudo, foram realizadas algumas atividades e tarefas com o objetivo 

de desenvolver a capacidade comunicativa dos estudantes e perceber quais são as maiores 

dificuldades apresentadas no que concerne à análise de discursos orais e, por conseguinte, 

à dedução das funções semânticas e pragmáticas dos vários MC’s. Por último, propõe-se 

perceber quais os marcadores discursivos mais utilizados pelo público alvo e aqueles cujo 

significado é mais difícil de inferir.  

 

Palavras-chave: marcadores discursivos, pragmática, compreensão oral, PLE, 

competência comunicativa 
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Abstract 

 This work aims to be a reflection about the discursive markers and their importance 

in oral communication in an informal context. We start from the assumption that the 

learning of discursive markers, in the context of Portuguese as a Foreign Language class, 

contributes to the development of communicative competence and to the understanding 

of texts with a greater degree of difficulty, as they are informal. It is known that the most 

difficult texts to understand are those that are less watched and more natural, since 

speakers tend to not pronounce some syllables and distort the clear pronunciation of some 

words, which results in greater mental gymnastics by part of the learners who want to 

understand them. Now, it is inevitable that the presence of discourse markers will 

increase, with the greatest degree of informality in the text. In order to carry out this study, 

some activities and tasks were carried out in order to develop the student’s communicative 

capacity and understand what are the biggest difficulties presented with regard to the 

analysis of oral speeches and, therefore, the deduction of the semantic functions of the 

various MC’s. Finally, it is proposed to understand which discursive markers are most 

used by the target audience and which are more difficult to infer their meaning. 

 

Key Words: discursive markers, pragmatics, listening comprehension, PLE, 

communicative competence   
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INTRODUÇÃO 

Para muitos estrangeiros que estão a começar a aprender uma língua, talvez a parte 

mais importante dessa aprendizagem seja conseguir comunicar oralmente com o maior 

grau de eficácia possível. Tudo isto varia de pessoa para pessoa e se está a aprendê-la em 

contexto de imersão ou não. Mas, à parte disso, é consensual que a componente 

comunicativa da aprendizagem de uma língua estrangeira é a que prevalece na aquisição 

de um novo idioma, no sentido em que tem, geralmente, maior destaque. 

Com a aprendizagem de uma nova língua, é esperado que o aprendente termine o 

curso a saber falar português ou outro idioma qualquer, ou que tenha, pelo menos, 

adquirido algumas bases para a concretização desse objetivo. No entanto, sabemos que 

esta componente talvez seja a mais difícil de aprender, na medida em que acarreta uma 

série de aspetos a ter em consideração, tais como: correção gramatical, adequação e 

fluência. No que concerne aos dois últimos aspetos, verifica-se uma maior complexidade, 

devido ao caráter dinâmico e difuso da comunicação oral, o que dificulta a compreensão 

de determinados enunciados. Aliado a estes fatores, temos também um outro que é 

importante ressaltar, o qual se prende com questões de ordem psicológica e social, ou 

seja, há alguns traços de personalidade que podem provocar uma espécie de bloqueio 

comunicativo no aprendente. Este bloqueio consiste em o aprendente não conseguir 

comunicar de forma eficiente, devido a vários fatores: timidez, falta de confiança, falta 

de motivação, medo de errar, medo do ridículo, etc. Para ajudar a ultrapassar estas 

dificuldades, é preciso que o docente esteja preparado para lidar com este tipo de situações 

complexas e que motive os alunos com maiores dificuldades. 

Neste sentido, compreende-se que desenvolver a competência comunicativa 

representa um grande desafio, tanto para os aprendentes como para os docentes, na 

medida em que não basta possibilitar aos aprendentes espaço para momentos de interação 

oral com o único objetivo de praticarem conteúdos lexicais e gramaticais. O 

desenvolvimento da competência comunicativa vai muito para além disto, pois, o ato de 

comunicar é bem mais complexo e dinâmico, como já foi referido anteriormente.  

Desse modo, podemos afirmar que não há melhor maneira para se aprender a falar uma 

língua do que a conversar com outros falantes, sejam estes falantes nativos ou falantes 

que saibam falar, minimamente, a língua de meta. Não adianta muito que um aprendente 

tenha oportunidade para falar na sala de aula sobre algum assunto ou tópico relevante 
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para a aula, se não faz a mínima ideia de como é que nós, falantes nativos, comunicamos 

no nosso dia a dia.  

Ao longo dos anos, cada vez mais foi aumentando a importância dada ao incremento 

do ensino explícito dos marcadores do discurso em contexto de PLE, uma vez que, como 

já foi dito acima, os aprendentes têm de ter plena consciência de que a forma como nós 

falamos no quotidiano não é a forma como falamos em contexto de sala de aula ou em 

qualquer outro considerado formal ou mais vigiado. Se esta ideia não for incutida nos 

nossos alunos, é bastante provável que enfrentem um obstáculo maior na interação verbal 

com falantes nativos, nas situações do dia a dia e na compreensão de enunciados 

proferidos pelos mesmos.  

O grande desafio em abordar os marcadores discursivos, principalmente, em turmas de 

nível elementar, é realmente conseguir com que os estudantes alcancem os resultados 

desejáveis e que o professor seja capaz de implementar materiais que sejam adequados 

ao público-alvo e, ao mesmo tempo, desafiadores. Este talvez seja o principal obstáculo 

que o docente enfrenta ao abordar este tipo de questões e, por isso, merecerá especial 

enfoque neste estudo. 

A ideia de que a aprendizagem de marcadores discursivos na aula de Português 

Língua Estrangeira contribui para o desenvolvimento da aptidão comunicativa, deu 

origem à seleção do objeto de estudo desta tese, decorrente da realização, no ano letivo 

2019/2020, de um estágio curricular na instituição Seminário de Vilar do Porto, no âmbito 

do Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira da Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto.  

Dado a abrangência e complexidade do tema, este estudo centrou-se, maioritariamente, 

na relação entre os marcadores do discurso e a competência oral, uma vez que estes dois 

conceitos estão intimamente interligados e não devem, sob qualquer circunstância, 

dissociarem-se um do outro.  

Face ao exposto e, tendo em consideração o que foi dito anteriormente sobre as 

dificuldades que poderão advir da análise deste tema, qual será a melhor forma de abordar 

os marcadores discursivos em turmas de nível elementar, mais especificamente, de nível 

A2 e como definir aquilo que é aceitável e inaceitável no tocante à elaboração de materiais 

didáticos? Estas duas questões merecerão também maior destaque e serão respondidas e 

problematizadas mais à frente neste estudo. 
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Perante isto, foram delineados alguns objetivos fundamentais para a concretização deste 

relatório. Como sejam: 

 

1. Demonstrar o papel dos chamados marcadores do discurso na comunicação 

verbal, sobretudo na oralidade, mas também em enunciados escritos com alguns 

traços de coloquialidade e informalidade. 

 

2. Precisar a necessidade de se abordar os marcadores discursivos na aula de PLE, 

em destaque, a partir de um nível elementar. 

 

3. Apresentar algumas propostas de tratamento dos marcadores do discurso, 

incluindo as conclusões de um conjunto diverso de atividades e materiais de 

produção própria. 

 

Uma vez delimitados os objetivos deste relatório, é necessário proceder-se à 

estruturação do mesmo: a primeira parte será dedicada ao enquadramento teórico e a 

segunda parte dedicada à sua aplicação didática. 

Em relação à primeira parte, podemos reparti-la em três secções ou pontos. O 

primeiro ponto propõe-se ser uma reflexão acerca de dois conceitos muito relevantes para 

o estudo em causa, a comunicação oral e escrita e a explicitação das principais diferenças 

entre eles, tendo em consideração os modelos de Marcuschi, Koch e Oesterreicher. A 

inclusão destes modelos tem como principal objetivo realçar as principais dissemelhanças 

entre os dois registos, através de dois fatores muito relevantes: o meio fónico ou gráfico 

e a variação conceptual (linguagem da imediatez e linguagem da distância). De seguida, 

serão descritas algumas características típicas de cada registo e, por último, serão 

problematizadas algumas questões sobre a competência comunicativa, colocando em 

confronto as ideias de Dell Hymes e Noam Chomsky, salientado a importância da 

componente sociopragmática na aquisição da linguagem. 

No que concerne à segunda parte, esta propõe-se ser uma reflexão aprofundada 

sobre os vários tipos de marcadores do discurso, tendo por base a análise dos contextos 

em que estes são utilizados. 
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Em relação ao primeiro ponto da Parte II, serão analisadas propostas de taxonomia 

dos MC’s de vários autores como Rodrigues (1998), Marcuschi (2003) e Borreguero & 

López (2010) e Fraser (1999). Primeiramente, estes elementos serão definidos com base 

nas propostas de Urbano, Chagas e Marcuschi, na medida em estes se referem aos 

marcadores conversacionais como elementos típicos da fala e, por isso, repletos de 

significação e sentido. 

No segundo ponto da Parte II serão problematizadas algumas questões no tocante à 

prática- didática destes constituintes em turmas de nível elementar e a justificação da sua 

pertinência em contexto de aula de PLE, bem como a tomada de consciência dos materiais 

a selecionar e, por conseguinte, as capacidades comunicativas que se devem trabalhar. 

Por último, serão comentadas e analisadas um conjunto de propostas de atividades 

de produção própria no âmbito do estágio pedagógico com o objetivo de perceber quais 

são as maiores dificuldades apresentadas pelos estudantes em relação à elaboração dos 

exercícios, assim como os marcadores conversacionais mais utilizados pelos mesmos.  
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1. Enquadramento teórico-didático 
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1. Questões prévias 

 

1.1. Comunicação oral e escrita e as suas principais diferenças 

 

Antes de definirmos o que é comunicação oral e escrita, importa falar um pouco 

sobre o conceito de comunicação, num sentido mais amplo. 

De acordo com o Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), o termo 

comunicação pode ser definido como um processo que envolve a transmissão e a receção 

de mensagens entre uma fonte emissora e um destinatário recetor, no qual as informações, 

transmitidas por intermédio de recursos físicos (fala, audição, visão, etc.) ou de aparelhos 

e dispositivos técnicos, são codificadas na fonte e descodificadas no destino, com o uso 

de sistemas de signos ou símbolos sonoros, escritos, iconográficos, gestuais, etc.  

Em suma, a comunicação é bem mais do que aquilo que podemos imaginar, no sentido 

em que nós não utilizamos, unicamente, as palavras para comunicar com os outros. Nós 

fazemo-lo através do olhar, dos gestos, da própria linguagem corporal.  

Partindo deste pressuposto, importa agora desdobrar este conceito em duas vertentes 

muitos importantes: comunicação oral e escrita. 

Se olharmos atentamente para estes dois termos, podemos dizer, num primeiro 

momento, que a principal diferença se prende com o facto de o primeiro se socorrer da 

linguagem oral e a segunda da linguagem escrita. Esta será a diferença mais evidente que 

podemos notar. 

Para além disto, e como foi referido acima, a comunicação oral, ainda que esteja 

intimamente ligada aos signos verbais, não depende, única e exclusivamente, deles. Ou 

seja, a linguagem não verbal também desempenha um papel bastante relevante, na medida 

em que nós comunicamos muito mais do que aquilo que dizemos. Alguns dos sinais não 

verbais a ter em consideração numa interação oral são: os gestos, a expressão facial, o 

tom de voz, a linguagem corporal, etc. 

Com efeito, podemos afirmar que o ato de falar, na sua língua materna, consiste em 

algo natural e inato para o indivíduo, no sentido em que se desenvolve de forma 

inconsciente e intuitiva, por interação com outros falantes, sem esforço e sem ser 

necessário ensino. Algumas línguas, lembremo-nos, não possuem um sistema de escrita, 

sendo ágrafas, mas unicamente um sistema de fala. 
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 Outra característica importante da comunicação oral é que é irreversível, ou seja, durante 

um discurso oral, formal ou informal, o interlocutor não é capaz de “apagar” aquilo que 

foi dito anteriormente. O contrário passa-se na comunicação escrita, pois quando estamos 

a construir um texto ou enunciado, é-nos dada a oportunidade de rever o texto múltiplas 

vezes, o que permite a eliminação ou alteração de excertos menos bem produzidos.  

 De acordo com Yule e Brown (1983), apesar de existirem inúmeras vantagens em 

produzir textualmente um enunciado, não nos podemos esquecer que quem o produz não 

tem acesso imediato ao feedback do outro e terá que, simplesmente, imaginar a reação do 

seu recetor, o que implica uma maior responsabilidade e seriedade sobre o texto 

produzido. (tradução própria) 

Na comunicação oral, este processo não é possível, mas existem alguns mecanismos 

de reformulação que são capazes de retificar o que foi dito num momento anterior. A 

utilização de alguns conetores do discurso específicos é essencial como um mecanismo 

de reformulação: ou seja, isto é, por outras palavras, mais precisamente, melhor dito, 

dito de outro modo, digamos, minto, etc. 

De maneira a que a comunicação, de forma oral, se concretize, é necessária a 

presença de dois ou mais locutores e que eles partilhem o mesmo espaço comunicativo. 

Na escrita, isto não acontece, uma vez que os interlocutores, geralmente, não partilham o 

mesmo espaço físico, o que implica a especificação de um contexto e, por outro lado, 

pressupõe uma menor utilização de deíticos, dado que o tempo e espaço de produção não 

são os mesmos que os de receção. Na interação oral, os locutores não necessitam de fazer 

uma referência léxica explícita ao tempo e local onde está a decorrer a interação, podendo 

existir um maior uso de deíticos situacionais.  

Dito isto, Hudinilson Urbano define língua falada e língua escrita da seguinte maneira: 

 

A “língua falada prototípica”, a língua falada propriamente dita, seria então uma 

atividade social verbal de produção de texto. É exercida oralmente, graças a um 

sistema de sons articuláveis, no tempo real, em contextos naturais de produção, 

incluídos outros elementos de natureza corporal, que preenchem em teoria, “todas 

as condições linguístico-textual-discursivas” concebidas para um texto falado. Em 

outras palavras, possui, do ponto de vista medial, caráter fônico, e do ponto de 

vista concepcional, as condições de comunicação, que vão permitir as “estratégias 
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de formulação” e imprimir as “marcas de verbalização” ideais de um texto 

essencialmente falado. (Urbano, 2006, p. 42)  

 

Por outro lado, a “língua escrita prototípica”, a língua escrita propriamente dita, 

seria uma atividade social verbal de produção de texto. É executada graficamente, 

graças, basicamente, a um sistema de letras articuláveis, chamado alfabeto, 

complementado por sinais de pontuação, de acentuação, numéricos etc., que 

preenchem, em teoria, “todas as condições linguístico-textual-discursivas” 

concebidas para um texto escrito. Em outras palavras, possui, do ponto de vista 

medial, caráter gráfico e do ponto de vista concepcional, as condições de 

comunicação, que vão permitir as “estratégias de formulação” e imprimir as 

“marcas de verbalização” ideais de um texto essencialmente escrita. (Urbano, 

2006, p. 42) 

 

Apesar da evidente distinção entre comunicação oral e escrita, ela não significa que 

todos os textos escritos se enquadrem na comunicação escrita prototípica, ou seja, há 

textos produzidos com recurso à escrita que têm mais marcas de oralidade do que, 

propriamente, o contrário. O mesmo acontece com os textos orais, isto é, há certos 

enunciados com recurso ao oral que têm marcas típicas de discursos escritos. Um exemplo 

que representa esta ideia são as conversas nos chats privados ou públicos. Estas 

mensagens trocadas entre dois ou mais locutores apresentam muitas marcas de oralidade, 

de que se pode inferir que este tipo de texto tende para a comunicação oral. De forma a 

compreender melhor estes aspetos, veja-se a seguinte figura: 
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Como podemos ver na figura anterior, Marcuschi faz uma representação bastante 

elaborada e precisa do que são, realmente, textos orais e escritos, chamando a atenção 

para o continuum de características entre o que é mais formal e tipicamente escrito e o 

que é mais informal e tipicamente oral. Note-se, do que fica dito, portanto, que escrita 

não é sinónima de formalidade nem oralidade o é de informalidade. Um discurso do 

Presidente da República é um texto oral e é por definição formal. 

Com isto não devemos fazer assunções precipitadas, pois, ainda que seja possível 

verificar traços de coloquialidade e informalidade em enunciados escritos, não devemos 

deduzir que, por exemplo, um bilhete deixado num frigorífico ou uma carta para um 

amigo ou familiar consistem, ambos, em textos orais devido ao facto de estes 

apresentarem algumas características típicas de um enunciado verbal. Estes serão sempre 

textos escritos, independentemente, das suas propriedades.  

Figura 1. Marcuschi, L. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. (2001) 



 
 

22 
 

Em suma, e assumindo um pouco a posição de Koch e Oesterreicher (1985), 

podemos concluir que o texto oral consiste em “linguagem da imediatez” e o texto escrito 

consiste em “linguagem da distância”, na medida em que, quando produzimos um 

enunciado verbal, esse mesmo ato é feito de forma quase instantânea, o que implica uma 

menor planificação mental daquilo que se pretende dizer. Enquanto que um enunciado 

escrito é feito de forma completamente dissociada o que, consequentemente, implica uma 

maior planificação daquilo que se pretende transmitir. Veja-se o seguinte quadro para 

uma melhor compreensão destes dois termos: 

 

 

 

 

LINGUAGEM DA IMEDIATEZ LINGUAGEM DA DISTÂNCIA 

 

 

 

 

 

 

condições de 

comunicação  

 

 

 

 

 

 

 

- Dialogicidade: alternância livre entre os 

participantes, cooperação, feedback, negociação da 

progressão e do conteúdo 

- Familiaridade com o parceiro 

- Interação cara a cara, proximidade física, 

conhecimento mútuo e partilhado  

- Desenvolvimento livre dos temas  

- Caráter privado  

- Espontaneidade: planeamento e produção 

simultâneos com correções, hesitações...  

- Expressividade e participação mais intensas 

- Entrelaçamento com a situação, referências ao 

contexto 

 

- Monologicidade: inexistência de alternância 

de locutores  

- Desconhecimento do parceiro  

- Distância espacial e temporal  

- Tema fixo  

- Caráter público  

- Maior planeamento, reflexividade  

- Caráter participativo pouco intenso  

- Não entrelaçamento com a situação: 

explicitação de elementos dos contextos 

situacional e sociocultural / importância do 

contexto linguístico  

 

Tabela 1 Confronto entre “linguagem da imediatez” e “linguagem da distância”, segundo o modelo de 

Koch e Oesterreicher (1985) 
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Com a observação destas duas representações podemos afirmar que: 

 

As diferenças entre fala e escrita podem ser frutiferamente vistas e analisadas na 

perspecativa do uso e não do sistema. E, neste caso, a determinação da relação 

fala-escrita torna-se mais congruente levando-se em consideração não o código, 

mas os usos do código. (Marcuschi, 2010, p.43) 

 

Desta forma, apesar de existirem características que definam cada conceito, estas 

não deverão ser estanques, na medida em que a análise das mesmas deve partir do 

contexto em que se utiliza a língua e não da própria gramática. Veja-se o próximo quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura apresentada, é possível verificar esta ideia de relação mista entre os 

géneros da fala e da escrita, através de alguns pressupostos denominados meio e 

conceção, tendo como certo que a fala se relaciona com a conceção oral e meio sonoro, 

enquanto que a escrita se associa à conceção escrita e meio gráfico. Dito isto, podemos 

observar que o domínio correspondente à letra “a” é o registo tipicamente oral. Enquanto 

que o seu opositor (domínio b), corresponde ao registo tipicamente escrito. Logo, os 

restantes domínios situam-se numa posição intermédia entre o registo oral e escrito, 

estando, então, presente a combinação das duas modalidades. (Marcuschi, 2010, p.39) 

Figura 2. Marcuschi, L. Representação da oralidade e escrita pelo meio de produção e 

conceção discursiva. (2010) 
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       Tendo em consideração os parâmetros referidos na figura anterior, observe-se no 

seguinte quadro: 

 

 

Após analisarmos o quadro acima, podemos verificar que os dois primeiros géneros 

textuais obedecem às características prototípicas de um texto oral e escrito, dado que o 

enunciado oral se relaciona com o meio de produção sonoro e conceção oral e o enunciado 

escrito com o meio de produção gráfico e conceção escrita.  

Mas, se analisarmos os restantes géneros discursivos, podemos concluir que os domínios 

a e b não correspondem a modalidades estanques, ou seja, o meio de produção é diferente 

da conceção discursiva. Logo: 

 

O contínuo dos géneros textuais distingue e correlaciona os textos de cada 

modalidade (fala e escrita) quanto às estratégias de formulação que determinam o 

contínuo das características que produzem as variações das estruturas textuais-

discursivas, seleções lexicais, estilo, grau de formalidade, etc., que se dão num contínuo 

de variações, surgindo daí semelhanças e diferenças ao longo de contínuos sobrepostos. 

(Marcuschi, 2010, p.42) 

 

1.2. Competência comunicativa e competência pragmática 

 

Como já foi referido acima, a competência comunicativa é, sem dúvida, uma parte 

crucial do desenvolvimento do indivíduo enquanto aprendente de línguas, já que consiste 

Tabela 2 Distribuição de quatro gêneros textuais de acordo com o meio de produção e a conceção 

discursiva (Marcuschi, 2010) 
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num facilitador no que concerne à interação entre falantes nativos e, consequentemente, 

à capacidade de argumentação.  

Retomando um pouco o que já foi dito, a capacidade de falar e interagir com outros 

falantes consiste numa competência inata e natural para o ser humano, na medida em que 

este é capaz de utilizar a sua língua de forma infinita e complexa, ainda que, em alguns 

casos, numa fase inicial do desenvolvimento da sua língua nativa, seja exposta a um 

número bastante limitado de estímulos.  

Esta ideia surgiu, pela primeira vez, com a teoria linguística gerativa de Noam 

Chomsky, a qual pode ser sintetizada da seguinte forma: 

                                 

Linguistics theory is concerned primarily with an ideal speaker-listener, in a 

completely homogeneous speech community, who knows its languagem 

perfectly and is unaffected by such grammatically irrelevante conditions as 

memory limitations, distractions, shifts of attention and interest, and erros 

(random or characteristics) in applying his knowledge of the language in actual 

prefomance. (Chomsky, 1965, p.3 apud Hymes, 1966, p.53) 

 

 Ao analisarmos a posição de Chomsky no que concerne a esta conceção inatista da 

língua, a mesma parece-nos um pouco redutora e idealista, na medida em que uma 

sociedade não pode ser vista como homogénea e perfeita, pois fatores de ordem cognitiva 

e situacional decorrentes de produções linguísticas concretas influenciam bastante a 

aquisição linguística da língua.  

Dell Hymes, antropólogo e sociolinguista norte-americano, preocupou-se em 

desconstruir esta ideia e conferir a este conceito uma dimensão extremamente importante 

que é o aspeto social da linguagem: 

 

The limitations of the perspective appear when the image of the unfolding 

mastering, fluente child is set beside the real children in our schools. To cope with 

the realities of children as communicatig beings recquires a theory within 

sociocultural factors have an explicit and constructive role; and neither is the case. 

(Hymes, 1966, p.54) 

 



 
 

26 
 

Partindo desta ideia de Hymes, segundo as autoras Olívia Figueiredo e Maria Eunice 

Figueiredo (2003), podemos definir a competência comunicativa como “a capacidade do 

falante nativo em produzir e compreender frases adequadas ao contexto e aí comunicar 

eficazmente, de acordo com as várias situações culturais e sociais”. 

Também Michael Canale (1980) reestruturou, mais tarde, este conceito, incluindo no 

mesmo, várias competências relevantes para uma comunicação eficaz e eficiente. 

Vejamos as seguintes: 

 

•  Competências gramaticais (domínio do código linguístico). 

•  Sociolinguística (adequação dos enunciados a diferentes contextos, dependendo 

da situação dos participantes, das intenções, da interação, de normas e 

convenções). 

• Discursiva (modo como se combinam formas gramaticais e significados para 

construir textos orais ou escritos de diferentes géneros e dotados de coerência e 

coesão). 

• Estratégica (domínio de estratégias de comunicação verbal e não verbal para 

compensar falhas de comunicação e favorecer a sua eficácia). 

 

Ao analisarmos estas quatro competências, é possível verificar que a capacidade 

de comunicar eficazmente não passa, somente, pelo o indivíduo proferir enunciados 

complexos e corretos ao nível gramatical. É fundamental que o indivíduo saiba adequar 

o seu discurso aos múltiplos contextos comunicativos e que recorra à linguagem verbal 

e não verbal de modo a colmatar algumas incongruências no tocante à fluência do 

discurso.  

Com efeito, a competência sociolinguística é referida no Quadro Europeu Comum 

de Referência para as Línguas (2001), como sendo uma capacidade extremamente 

importante para a comunicação e interação entre aprendentes da Língua Portuguesa e 

falantes nativos. Observe-se a designação deste conceito: 

 

A competência sociolinguística diz respeito ao conhecimento e às capacidades 

exigidas para lidar com a dimensão social do uso da língua. Como já foi 

sublinhado para a competência sociocultural, uma vez que a língua é um 
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fenómeno sociocultural, muito do que é apresentado no QECR, especialmente no 

que diz respeito ao sociocultural, é relevante para a competência sociolinguística. 

Os assuntos aqui tratados são os que se relacionam especificamente com o uso da 

língua e não são tratados noutro lugar: os marcadores linguísticos de relações 

sociais, as regras de delicadeza, as expressões de sabedoria popular, as diferenças 

de registo, os dialectos e os sotaques. (QECR, 2001, p.169) 

 

Tendo por base a ideia de que, na competência comunicativa, devem estar presentes 

fatores socioculturais e, por conseguinte, sociolinguísticos, Hymes propõe uma teoria no 

que concerne ao desenvolvimento da língua numa criança. 

É certo que, nesta competência, a questão da gramaticalidade dos enunciados 

constitui uma parte essencial para o seu desenvolvimento, mas não garante a total eficácia 

da mesma, pois uma frase pode ser gramaticalmente correta, mas não ser adequada ao 

contexto ou registo em que se insere. O mesmo se passa em relação aos enunciados 

considerados, do ponto de vista gramatical, incorretos, pois uma determinada frase pode 

ser agramatical, mas completamente aceitável do ponto de vista pragmático, por exemplo, 

num registo oral informal, usada entre falantes próximos. 

Deste modo, Hymes afirma que uma criança não profere enunciados corretos de forma 

inconsciente, visto que o sistema da gramática é adquirido no meio social envolvente, o 

que origina um sistema de gramática de uso. Com efeito, o autor defende que a 

competência comunicativa não é adquirida, unicamente, através do conhecimento 

implícito que se tem da língua, mas principalmente pelo conhecimento empírico que se 

tem das várias formas linguísticas, o que potencia a capacidade de utilizá-las 

adequadamente num determinado contexto. 

Desta forma, Hymes aponta para dois conceitos muito importantes para uma melhor 

compreensão da teoria da gramática gerativista: 

 

For the perspective associated with transformational generative grammar, the 

world of linguistic theory has two parts: linguistic competence and linguistic 

performance. Linguistic competence is understood as concerned with the tacit 

knowledge of language structure, that is, knowledge that is commonly not 

conscious or available for spontaneous report, but necessarily implicit in what the 

(ideal) speaker-listener can say.  
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Linguistic performance is most explicitly understood as concerned with the 

processes often termed encoding and decoding. (Hymes, 1966, p.54) 

 

Tendo em vista os conceitos de competência e performance decorrentes da teoria 

gerativista de Chomsky, podemos entender que o autor considera que a competência é 

independente do meio social envolvente, na medida em que esta é adquirida através do 

conhecimento implícito da língua, que, por consequência, é feita de forma inconsciente e 

espontânea. Com efeito, isto permitirá ao indivíduo que compreenda e construa frases 

gramaticalmente corretas.  

Em relação à performance, o autor define este conceito como sendo a utilização concreta 

da língua num determinado contexto, a qual é sujeita a limitações de memória e 

concentração, o que pode gerar alguns erros e lapsos de língua por quem a produz. 

Tal como Hymes e Canale, também Lyle Bachman (1989) veio contrariar esta teoria, na 

medida em que desenvolve o conceito de habilidade comunicativa da linguagem como 

sendo conhecimento ou competência e a capacidade de implementação ou execução dessa 

competência no uso comunicativo da língua, de modo apropriado e contextualizado. 

Desse modo, o autor propõe três componentes importantíssimas para a compreensão 

deste conceito tão controverso: competência linguística, competência estratégica e 

mecanismos psicofisiológicos. Vejamos em pormenor o que cada uma representa: 

 

✓ Competência linguística compreende, essencialmente, um conjunto específico 

de componentes de conhecimento que são utilizados na comunicação via língua. 

 

✓ Competência estratégica é o termo que caracteriza a capacidade mental de 

implementar os componentes da competência linguística no uso comunicativo e 

contextualizado da língua. 

 

✓ Os mecanismos psicofisiológicos referem-se aos processos neurológicos e 

psicológicos envolvidos na execução real da língua como fenómeno físico (som, 

luz). 
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Deste modo, para o autor, a capacidade da língua engloba duas competências: a 

competência organizacional que diz respeito às habilidades envolvidas no controlo da 

estrutura formal da língua para a produção ou reconhecimento de frases gramaticalmente 

corretas. E a competência pragmática que se relaciona com a organização dos signos 

linguísticos que são usados na comunicação e, por conseguinte, o modo como esses sinais 

são usados para nos referirmos a pessoas, objetos, ideias e sentimentos. Por outras 

palavras, dizem respeito às relações entre signos e os seus referentes, bem como entre 

utilizadores da língua e os contextos situacionais. (Bachman, 1989, p.684) 

Ainda em relação ao estudo da habilidade comunicativa da linguagem, Bachman 

propõe um segundo nível de competências da língua: a competência organizativa que 

abarca as competências gramatical e textual e a competência pragmática que se divide em 

dois ramos: competência ilocutória e competência sociolinguística. 

No que concerne à capacidade ilocutória, John Searle diz o seguinte: 

 

A theory of language is a theory of action, simply because speaking is a rule-

governed form of behavior. Now, being rule-governed, it has formal features 

which admit of independent study. But a study purely of those formal features, 

without a study of their role in speech acts, would be like a formal study of the 

currency and credit systems of economies without a study of the role of currency 

and credit in economy transactions. A great deal can be said in the study of 

language without studying speech acts, but any such purely formal theory is 

necessarily incomplete. It would be as if baseball were studied only as a formal 

system of rules and not as a game. (Searle, 1969, p.17 apud Silvéria Palrilha, 2009, 

p.12) 

 

De acordo com a perspetiva do autor, o mesmo defende que, para compreendermos 

e comunicarmos eficazmente com outros falantes de uma língua, devemos considerar a 

linguagem como o conjunto de vários atos de fala repletos de significados e sentidos que 

só serão compreendidos se estudados através de uma perspetiva de uso da língua. 

Em relação à competência sociolinguística, podemos afirmar que tem como 

principal objetivo adequar esses atos de fala aos variadíssimos contextos comunicativos, 

a fim de que possamos utilizar a língua da forma mais correta e apropriada possíveis.   
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Também Savignon (1976) defende que a competência comunicativa não deve ser 

vista como o uso da língua enquanto mero sistema de regras gramaticais, mas sim como 

um processo cooperativo entre dois ou mais falantes, o qual permite adequar os 

enunciados linguísticos aos diversos contextos comunicativos.  

Desta forma, o autor afirma que, para comunicar eficazmente com outros falantes, 

o indivíduo deverá ter um conhecimento que ultrapasse as barreiras do código linguístico. 

Por outras palavras, há que ter em consideração o meio cultural envolvente e vários 

fatores determinantes para a eficiência desta competência: o papel do falante num 

determinado contexto, os papéis dos outros participantes e outros elementos não-verbais 

como a distância, postura, gestos, expressão facial. (Savignon, 1976, p.4) 

De acordo com os autores Celce-Murcia, Dörnyei e Thurrell (1995), a competência 

comunicativa deve ser vista como o conjunto de várias competências: discursiva, 

sociocultural, linguística, estratégica e acional. Veja-se a seguinte figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo de competência comunicativa apresentado em Celce-Murcia et al 

(1995). 
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De acordo com a figura apresentada, podemos verificar que a competência 

discursiva é representada por um círculo no centro da pirâmide que, por sua vez, se divide 

em competência linguística, sociocultural e acional. Segundo Celce Murcia, Dörnyei e 

Thurrell (1995, p.9), esta última é “conceptualized as competence in conveying and 

understanding communicative intent by performing and interpreting speech acts and 

speech act sets”  

Dada a importância da competência discursiva neste estudo, a mesma é colocada no 

centro da pirâmide, pois consiste na capacidade de selecionar, ordenar e organizar 

palavras, estruturas sintáticas, frases para obter um texto escrito ou oral articulado. 

Com efeito, segundo Jean-Michel Adam, o discurso opõe-se a texto, dado que o 

primeiro é concebido como a inclusão de um texto no seu contexto (= condições de 

produção e receção). Enquanto que o texto, segundo Halliday e Hasan (1976), consiste 

na unidade de uso da língua numa situação de interação e uma unidade semântica. 

Ainda em relação à competência comunicativa, o Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas divide a mesma em três componentes importantíssimas: 

competências linguísticas, sociolinguísticas e pragmáticas.  

 Tendo em conta este documento orientador, a competência linguística consiste no 

“conhecimento de recursos formais a partir dos quais se podem elaborar e formular 

mensagens corretas e significativas, bem como a capacidade para os usar”. (p.157) A 

competência sociolinguística “diz respeito ao conhecimento e às capacidades exigidas 

para lidar com a dimensão social do uso da língua”. (p.169) E a competência pragmática 

“diz respeito ao conhecimento do utilizador/ aprendente dos princípios de acordo com os 

quais as mensagens são: a) organizadas, estruturadas e adaptadas (“competência 

discursiva”); b) utilizadas para a realização de funções comunicativas (“competência 

funcional”); c) sequenciadas de acordo com os esquemas interacionais e transacionais 

(“competência de conceção”)”. (p.174) 

Por último, no tocante à competência sociolinguística, esta engloba vários aspetos 

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

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

outras questões. 
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1.3. O ensino da pragmática na aula de PLE 

 

Tal como a Sociolinguística, também a Pragmática tem tido um papel fundamental 

no desenvolvimento da competência comunicativa em contexto de PLE.  

O ensino desta componente é extremamente importante, pois vai permitir que o 

aprendente perceba que existem várias maneiras de comunicar com outros falantes e que 

não existe apenas uma única que seja a mais correta ou adequada.  Por outras palavras, é 

necessário demonstrar aos nossos estudantes a existência de vários registos ou contextos 

diferentes entre si para que eles possam adequar os seus enunciados linguísticos da forma 

mais eficiente possível, quer ao destinatário, quer ao tema, quer aos objetivos 

comunicativos, quer ao contexto em geral. 

Com efeito, é fundamental que se dê a conhecer as regras da Pragmática para que os 

estudantes possam utilizar a língua e adequá-la aos vários contextos comunicativos: 

  

With a more refined understanding of conversation — its features and its 

characteristics, and how they interact with language — and a more culturally 

authentic approach towards teaching it, instructors can prepare LLs for 

conversation in the TL and TC in which the LLs are able to express ideas, 

thoughts, and opinions in a way that makes them accessible to NSs of that 

language (Donaldson, 2011, p.24) 

 

De acordo com o autor, um aprendente de línguas só domina a competência 

comunicativa se tiver conhecimento sobre os vários contextos comunicativos e se souber 

adequar os seus enunciados a esses mesmos contextos. 

Para isso, o docente tem um papel fundamental, na medida em que deve disponibilizar 

aos seus estudantes materiais variados e de registos diferentes para que os mesmos 

possam desenvolver esta competência e comunicar eficazmente com outros falantes.  

      Segundo Escandell Vidal (2004, p.3), o objetivo da Pragmática é “tratar de establecer 

con precisión qué factores determinan sistemáticamente el modo en que funcionan 

nuestros intercambios comunicativos”.  

Dessa forma, a pragmática tem como objeto de estudo o conjunto total de frases de uma 

língua, em que o principal foco não se centra nos aspetos internos e constitutivos que 
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afetam as relações formais entre elementos linguísticos, mas sim na relação entre os 

vários interlocutores e o contexto em que se inserem. (Escandell Vidal, 2004, p.3) 

Deste modo, e fazendo uma comparação com a capacidade de gramática, crê-se que o 

ensino da pragmática pode ser feito de forma similar a esta, pois, de acordo com Nazari 

(2012, p.161), “é possível parar a aula por um minuto para chamar a atenção para certa 

forma gramatical num texto e rapidamente explicar essa regra. Então, a gramática é 

explicitada dentro do exercício/atividade”. Ora, na nossa opinião, o mesmo procedimento 

é possível e desejável no campo da pragmática. 

Neste sentido, seria perfeitamente possível chamar a atenção para um determinado tópico 

pragmático num texto em análise e criar uma discussão à volta do mesmo. Mas, uma vez 

que não se estuda a pragmática através de regras rígidas e absolutas, não seria viável 

estudá-la consoante essas mesmas regras. Por isso, a forma de abordar a pragmática em 

sala de aula seria de forma implícita e não explícita: 

 

Implicit language teaching, or learning without rules, involves exposure to 

information. One learns through examples, usage, and illustrations without direct 

instruction about the language structure. (Moeller, 2010, p. 92) 

 

Com efeito, não se procura que o docente de línguas, ao analisar um determinado 

texto com os estudantes, aponte para uma forma pragmática e que a explicite e descreva 

teoricamente, mas sim que refira a sua relevância para o contexto em causa, tendo em 

conta fatores como o registo em que o texto se insere, os interlocutores presentes no 

discurso, as formas de tratamento utilizadas e as regras de cortesia, se aplicável.  

Deste modo, o aprendente, ao tomar consciência de algumas formas pragmáticas, estará 

mais apto para inferir em que contextos se utilizam e de que forma são relevantes para a 

construção do discurso. Nesse sentido, desenvolverá a sua capacidade comunicativa, e 

consequentemente, a sua consciência pragmática: 

 

The real responsibility of the classroom teacher is not to instruct students 

specifically in the intricacies of complimenting, direction-giving, or closing a 

conversation, but rather to make students more aware that pragmatic functions 
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exist in language, specifically in discourse, in order that they may be more aware 

of these functions as learners. (Bardovi-Harlig 1996, p.13) 

 

     Desse modo, reforçando o que já foi dito anteriormente, o docente de línguas deve 

trabalhar a competência pragmática com recurso a materiais diversos e pertinentes, para 

que os aprendentes possam ter conhecimento de vários registos e começar a perceber que 

nem sempre os enunciados que são considerados corretos ao nível gramatical são os mais 

adequados quando estamos a falar de conversas informais entre falantes nativos.  Logo, 

é necessário que: 

  

Que se enseñe al alumno extranjero (…) a buscar, mas allá de lo dicho, lo 

comunicado, es decir, a incluir sus capacidades inferenciales en su competencia 

comunicativa. Este aspecto es resbaladizo, puesto que, por un lado, el significado 

implícito, por su naturaleza pragmática, no es estable y, por ello mismo, puede ser 

cancelado cambiando el contexto y, por otro, porque las capacidades inferenciales 

son universales. (Pons Bordería, 2005, p. 52 apud Inês Almeida, 2019, p.27) 

 

Nesse sentido, no que concerne ao desenvolvimento da competência pragmática, de 

acordo com Inês Almeida (2019, p.28) o professor deve desempenhar ”o papel de 

facilitador e de orientador da aprendizagem, que seleciona os melhores materiais a 

trabalhar na aula, incita à produção da língua e que chama a atenção para certos aspetos 

pragmáticos que podem passar ao lado do aluno desavisado”.  

 

 

2. Os marcadores conversacionais  

 

2.1. Caracterização dos marcadores conversacionais 

 

Antes de passarmos para a descrição dos marcadores conversacionais, é 

fundamental realçar a pertinência e relevância do tema em causa, pois, segundo Fraser 

(1999), o estudo dos marcadores discursivos tem sido alvo de bastante interesse por parte 
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dos linguistas, originando uma série de artigos relacionados com o mesmo. (tradução 

própria) página, se for citação 

Ainda que tenham passado vários anos após esta afirmação, podemos concluir que a 

importância em se estudar estes elementos não tem vindo a dissipar-se, uma vez que, cada 

vez mais, é possível ler variadíssimos trabalhos sobre eles, nomeadamente em contexto 

do ensino-aprendizagem do PLE, pois: 

 

No percurso de um estudante que aprende Português como língua estrangeira, 

deverão estar presentes, com frequência, momentos de exposição a produções 

orais reais em língua portuguesa. Ou seja, para adquirirem destreza de expressão 

oral, os alunos devem ser expostos a um input compreensível e rico, em 

quantidade considerável, com registos variados e de diferentes géneros 

discursivos, obviamente de documentos reais. é fundamental eles dominarem para 

poderem avançar no caminho da comunicação. (Duarte, 2015, p.58) 

 

Nesse sentido, é imprescindível que se fale de marcadores discursivos, pois quanto 

mais informal e menos vigiado o texto oral for, maior será a probabilidade de aparecerem 

estes elementos. Com efeito, crê-se que o desenvolvimento da competência comunicativa 

não passa, somente, pela mera audição de conversas na variedade padrão da língua que 

se aprende, mas, sobretudo pela análise de textos orais complexos proferidos por falantes 

do Português. 

Desse modo, é necessário partir de uma definição sintética e apropriada destes 

constituintes. Segundo Fraser (2005, p.1), “These expressions occur as part of a discourse 

segment but are not part of the propositional content of the message conveyed, and they 

do not contribute to the meaning of the proposition”.  

Por isso, podemos definir marcadores discursivos como: 

Unidades linguísticas invariáveis, com alto grau de gramaticalização, que não 

desempenham uma função sintáctica no âmbito da frase, nem contribuem para o 

sentido proposicional do discurso, mas que têm uma função relevante na produção 

dos actos pragmático-discursivos, estabelecendo conexões entre os enunciados, 

organizando-os em blocos, indicando o seu sentido argumentativo, introduzindo 
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novos temas, mantendo e orientado o contacto do locutor com o interlocutor”. 

(Costa & Aguiar & Silva, 2008, p.115 apud Coutinho, 2019, p.74). 

Apesar de muitos autores se referirem a estas unidades linguísticas como 

marcadores discursivos ou conversacionais, estas têm sido igualmente estudadas como 

conetores de discurso, operadores de discurso, conetores pragmáticos, conetores de frase 

e frases de sinalização.  

Desse modo, marcadores discursivos podem também ser definidos como: 

 

Class of lexical expressions drawn primarily from the syntactic classes of 

conjunctions, adverbs, and prepositional frases. With certain exceptions, they 

signal a relationship between the interpretation of the segment they introduce, $2, 

and the prior segment, S1. They have a core meaning, which is procedural, not 

conceptual, and their more specific interpretation is 'negotiated' by the context, 

both linguistic and conceptual. (Fraser, 1999, p.931) 

 

Com efeito, o autor considera marcadores discursivos as seguintes expressões a negrito: 

 

1. 

a. A: I like him. B: So, you think you'll ask him out then. 

b. John can't go. And Mary can't go either. 

c. Will you go? Furthermore, will you represent the class there? 

d. Sue left very late. But she arrived on time. 

e. I think it will fly. After all, we built it right. 

 

Como podemos concluir ao analisar estas frases, estas unidades linguísticas 

consideradas MDs implicam uma relação entre o primeiro e segundo segmentos, os quais 

são influenciadas pelo contexto em que se inserem.  

Apesar de, nestes exemplos, os marcadores discursivos se apresentarem na posição inicial 

da segunda frase, isto nem sempre se verifica. Vejamos as próximas frases: 

 

2. 

a. Harry, is old enough to drink. However, he can't because he has hepatitis. 
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b. It is freezing outside. I will, in spite of this, not wear a coat. 

c. We don't have to go. I will go, nevertheless. 

 

Como se comprova nestes exemplos, os marcadores discursivos podem surgir tanto 

na posição inicial como na posição média ou final.  

Tal como no Inglês, também no Português os marcadores discursivos admitem esta 

mobilidade. Vejamos os mesmos exemplos, mas agora traduzidos para o Português: 

 

3. 

a. Harry já tem idade para beber. No entanto, ele não pode porque tem hepatite. 

b. Está um gelo lá fora. Eu não vou, apesar disso, usar um casaco. 

c. Nós não temos de ir. Eu irei, mesmo assim. 

 

Deste modo, e analisando as frases acima, torna-se crucial fazer uma breve distinção 

entre conetores, organizadores textuais e marcadores do discurso. 

Esta distinção tão importante foi protagonizada por Antónia Coutinho na secção de um 

seu trabalho recente sobre organizadores textuais, na qual a autora explicita o que são 

estes elementos e, consequentemente, faz uma demonstração das principais diferenças 

entre as três categorias acima referidas. 

Em primeiro lugar, a autora procura fazer uma distinção entre conjunção de 

coordenação e conetor de coordenação: 

 

As primeiras correspondem às conjunções copulativas (e, nem), disjuntivas (ou, 

ou…ou…, nem…nem…, ora…ora…, quer…quer…) e adversativas (mas, senão); 

os segundos compreendem conectores contrastivos (porém, todavia, contudo, 

entretanto, no entanto), explicativos (pois, que, porque, porquanto) e conclusivos 

(logo, pois-quando posposto, assim, portanto, por isso, por conseguinte, por 

consequência). (Matos, 2003, p.565-574 apud Coutinho, 2019, p.57) 
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Deste modo, o que distingue estas duas classes gramaticais é o facto de os conetores 

de coordenação não apresentarem as mesmas características formais do que as 

conjunções: 

 

Os conetores contrastivos e conclusivos não ocorrem obrigatoriamente no início 

do termo coordenado e podem coocorrer com uma conjunção; os conetores 

contrastivos juntam a estas duas características o facto de poderem ocorrer no 

interior de uma frase subordinada, independentemente de qualquer função de 

coordenação; os conetores explicativos, que têm um comportamento equivalente 

aos dos complementadores em construções de subordinação, só podem conectar 

frases e só são compatíveis com frases finitas. (Matos, 2003, p.565-574 apud 

Coutinho, 2019, p.57) 

 

De acordo com os autores Schneuwly, Rosat e Dolz (1989), de modo a dar conta de 

aspetos de organização textual que o termo “conetor” não apresenta, os mesmos viram 

necessidade de implementar uma nova categoria chamada organizadores textuais que tem 

a seguinte definição: 

 

São considerados como marcas privilegiadas de determinadas operações da 

atividade da linguagem que dependem da planificação textual: não se trata apenas 

de operações de conexão, quer dizer, de encadeamento de estruturas 

proposicionais, como sugere o termo “conetores”, mas também de operações de 

segmentação que funcionam a diferentes níveis de texto”. (Tradução de Antónia 

Coutinho do livro “Structurations de textes: connecteurs et démarcations 

graphiqyues” dos autores Schneuwly, Rosat e Dolz, 1989, p.40) 

 

Tendo presente esta definição, os autores apontam três características referentes a estas 

unidades linguísticas: 

 

✓ Não fazem parte integrante das estruturas proposicionais. 

✓ Ligam as estruturas proposicionais ou organizam-nas em séries, assinalando a 

inserção no cotexto ou no contexto. 
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✓ Não estão sujeitas a concordância (em género e em número) com unidades que 

ocorrem no cotexto, precedente ou seguinte (como é o caso das anáforas).  

 

     Desse modo, os autores subdividem esta categoria em 5 grupos: organizadores 

temporais, espaciais, argumentativos, explicativos e metadiscursivos. 

 Apesar do contributo destes três autores para uma melhor compreensão do que se entende 

por organizadores textuais, surgiu a necessidade de se recategorizar e reinventar estas 

unidades linguísticas. Essa reinvenção foi protagonizada pelo autor Jean-Michel-Adam 

(1999), que elaborou a seguinte proposta de classificação: 

 

Tendo em consideração o que foi dito acerca dos conetores e organizadores textuais, 

importa relacionar estas duas categorias gramaticais com os marcadores do discurso. Com 

efeito, segundo Coutinho (2019), esta última categoria “aparece claramente 

subalternizada, no contexto da sua reflexão, por três razões principais” (p.72): 

 

 

 

 

Organizadores 

textuais 

Organizadores espaciais à esquerda/à direita, antes/depois, ... 

Organizadores temporais então, antes, em seguida, e então, … 

 

 

 

Organizadores 

enumerativos 

 

Aditivos 

e, ou, também, assim como, ainda, 

igualmente, além disso, … 

 

Marcadores de 

integração linear 

de um lado, inicialmente, 

primeiramente, em primeiro lugar, 

…/ em seguida, depois, em segundo 

lugar, …/ por outro lado, em último 

lugar, em conclusão… 

Marcadores de mudança de topicalização quanto a, no que concerne a, … 

Marcadores de ilustração e exemplificação por exemplo, em particular, como, 

entre outros, assim, … 

Tabela 3 Proposta de classificação dos organizadores textuais de Jean-Michel-Adam (1999, p.181) apud 

Rute Rosa, Marta Fidalgo, Matilde Gonçalves, Audria Leal e Noémia Jorge (2018, p.245) 
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Em primeiro lugar, pressupondo um processo de gramaticalização associado à 

estabilização de marcadores discursivos, a bibliografia sobre esta matéria assume 

em geral a existência de formas não discursivas, a par (e na origem) de formas 

discursivas: então (advérbio) e então (MD), por exemplo, ou olha (forma verbal) 

e olha (MD). (Coutinho, 2019, p.72-73) 

Tendo em conta o posicionamento da autora sobre o estudo dos marcadores do discurso 

atualmente, a mesma afirma que estes elementos não devem ser tratados como simples 

formas gramaticais, mas sim unidades as quais dependem exclusivamente do contexto em 

que se inserem.  Também defende que não se deve falar de formas “não discursivas”, pois 

isso iria pressupor “uma anterioridade das formas gramaticais, a serem depois usadas em 

discurso”. (p.73) Por conseguinte, assumir-se-ia a existência de formas gramaticais que 

não teriam qualquer utilidade na linguagem de uso. Dessa forma, a autora afirma que 

estas unidades são utilizadas, maioritariamente, no registo oral e que devem estar 

presentes fatores importantes como a presença do interlocutor o que influenciará a forma 

como o locutor irá construir o seu discurso.   

Dito isto, a autora afirma ainda que a proposta de classificação de MD’s de Fraser é 

bastante redutora no que concerne “às descrições de ordem discursiva e textual”, uma vez 

que como pudemos observar nos exemplos 3, estes não são próprios do registo oral e do 

contexto pouco vigiado, apresentando mais semelhanças com os conetores contrastivos 

do que propriamente com os marcadores discursivos.  
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Com efeito, é necessário categorizar estes elementos tendo em consideração os fatores de 

ordem discursiva e textual: 

Dado que o presente estudo aborda os marcadores discursivos em textos orais e 

pouco vigiados, é crucial que se faça menção ao estudo das autoras Ana Pimentel e Fátima 

Silva (2013), cujo o título é “Marcadores conversacionais em Português Língua 

Estrangeira – da teoria à prática”. Este artigo tem como principal objetivo promover o 

desenvolvimento da competência oral dos aprendentes, através de uma série de propostas 

de atividades relacionadas com a identificação e explicitação de marcadores 

conversacionais em enunciados falados e autênticos. Desse modo, e para colmatar 

algumas dificuldades sentidas pelos estudantes de PLE relativamente à compreensão de 

textos mais complexos, as autoras propuseram uma série de exercícios de preenchimento 

Tabela 4 Proposta de classificação dos Marcadores Conversacionais segundo as 

autoras Ana Pimentel e Fátima Silva (2013) 



 
 

42 
 

de espaços, V ou F, correspondência ou ligação, ordenação de excertos transcritos, 

levantamento de marcadores conversacionais, realização de exercícios estruturais e de 

escolha múltipla com o objetivo de reconhecer os vários valores dos MCs. 

 

 

2.2. Seleção de alguns marcadores discursivos e a sua respetiva 

justificação 

 

Tendo em vista a proposta de classificação dos marcadores conversacionais das duas 

autoras, selecionaram-se alguns para posterior análise, como sejam:  

 

• “tipo” 

• “olha” 

• “pois” 

• “pronto” 

• “quer dizer” 

•  “se calhar” 

 

Como se verifica no quadro anterior, muitos são os marcadores do discurso que os 

falantes nativos tendem a utilizar nas suas interações orais, mais especificamente, nas 

mais espontâneas e pouco vigiadas.  

As razões pelas quais se optou por selecionar os marcadores acima, prendem-se com 

o facto de estes serem bastante frequentes nas produções orais dos falantes (como 

pudemos constatar consultando alguns corpora do português, como o CRPC1 e o corpus 

do português de Davies & Ferreira) e por poderem apresentar vários valores semânticos 

e, sobretudo pragmáticos, consoante os diferentes contextos comunicativos. Com isto, 

não se pretende afirmar que os restantes marcadores são menos importantes, mas sim que 

alguns destes elementos são bastante frequentes nas conversas informais e, muitas vezes, 

não é fácil reconhecer o seu valor pragmático.  

 

1 Corpus de Referência do Português Contemporâneo.  
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Um marcador que exemplifica bem esta ideia de desconhecimento ou ausência de 

valor semântico é “tipo”. Este elemento, frequentemente utilizado pela camada mais 

jovem, é, sem dúvida, bastante complexo e de difícil compreensão, devido aos inúmeros 

contextos em que é utilizado. Recuperando um pouco aquilo que foi dito anteriormente, 

a falta de reconhecimento do seu significado provoca uma ideia errónea de que o mesmo 

não tem qualquer utilidade no discurso. Deste modo, não podemos simplesmente assumir 

que a presença de um determinado elemento não tem qualquer função, pois os falantes 

não produzem enunciados de forma aleatória.  

Também um outro marcador bastante utilizado pelos falantes cujo significado, 

muitas vezes, não é fácil de reconhecer é o“pronto”. Contrariamente ao que acontece com 

o marcador “tipo” este é utilizado tanto pela camada mais jovem como pela adulta e tem 

vários valores pragmáticos.   

 
2.3. Descrição dos valores pragmáticos dos marcadores 

conversacionais 

 

Neste apartado, procuraremos ter em conta alguns valores pragmáticos dos 

marcadores por nós selecionados, com base na frequência em corpora, como atrás ficou 

dito. 

 

a) As formas “Olha/Olhe” 

 

Estas desempenham a função de marcação de tomada de vez, pois marcam o início 

de uma fala e ocupam, tipicamente, a posição inicial. Ao observarmos estes marcadores, 

podemos concluir que o locutor pretende chamar a atenção do alocutário e dar a entender 

que o que vai dizer é de extrema importância, mostrando o seu desejo de interromper, 

mudar o tópico da conversa, ou chamar a atenção do outro para a relevância do que vai 

ser dito. Vejamos os seguintes exemplos2 que comprovam esta ideia: 

 

 

2 Estes exemplos estão constados nas atividades realizadas com os estudantes. 
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a) Olha, agora que estás a falar, eu lembro-me de ter ido a Lisboa e eu fui ver o 

“Deixa o pimba em paz”, “Deixem o pimba em paz”. 

 

b) A: Olha, dia 19 é dia do pai! 

B: Ei, pois é. Já não me lembrava. 

Não deixe espaços a mais que parece que é para ocupar espaço e dá muuuuito mau 

aspeto. 

 

b) A forma “quer dizer” 

 

Em relação a marcadores como este, há que salientar o facto de poderem assumir 

várias funções semânticas, tendo em consideração os seus diferentes contextos.  

Atente-se nos seguintes exemplos3 retirados do estudo sobre os marcadores “quer dizer” 

e “ou seja”, de Ana Macário Lopes (2014, p.5): 

 

a) Eu este ano para apanhar a azeitona tenho que dar a meias a azeitona, quer dizer, 

eu tratei das oliveiras e tudo e agora para apanhar, metade é para o indivíduo que 

ma apanha e metade é para mim. [133-04-G00-002-25-M-E-5-3-00] 

 

(b) (…) quando eu estou doente vou a um médico, não faço com ele um contrato escrito, 

      mas na realidade eu vou à espera de receber um serviço, e esse serviço tem de me  

      ser prestado nos termos do código, nos termos da lei, segundo as leis da arte, quer    

      dizer, segundo a melhor, o melhor conhecimento médico, essa é a obrigação jurídica   

      do médico. [O-0028-RO-P-Lis-Redip] 

 

 

3 Todos estes exemplos são retirados do artigo de Ana Macário Lopes (2014) cujo o título é “Contributo 

para o estudo sincrónico dos marcadores discursivos ‘quer dizer’, ‘ou seja’ e ‘isto é’ no Português europeu 

contemporâneo”.  

O corpus utilizado pela autora consistiu na recolha de dados no Corpus de Referência do Português 

Contemporâneo (subcorpus oral e subcorpus escrito). 
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c) Até já se consegue fazer ali vida de cidade, quer dizer, já há o anonimato que há nas 

cidades [1232P273] 

 

d) Interessa sobretudo distribuir bem, quer dizer, com justiça, o que se vai produzindo 

[A43766] 

 

Antes de analisarmos os exemplos acima, importa explicitar o significado do 

marcador “quer dizer”. Este consiste numa forma cristalizada, composta por duas formas 

verbais (verbo querer, na 3ª pessoa do singular do presente do Indicativo, seguido de o 

infinitivo do verbo dizer), que se fundiram e culminaram numa expressão fixa e muito 

típica nos discursos dos falantes. Neste sentido, podemos afirmar que: 

 

Houve um processo de fusão e reanálise, passando a expressão a funcionar como 

constituinte prosódico autónomo, com mera função conectiva. Contudo, podemos 

dizer que o marcador deriva de fontes lexicais que estão associadas de forma 

bastante transparente função pragmática codificada.  (Cuenca, 2003, p.1080 apud 

Ana Macário Lopes, 2014, p.4) 

 

Com efeito, crê-se que o marcador “quer dizer” assume quatro valores diferentes: 

valor de reformulação, de atenuação, de conclusão e de formulação. 

Observando agora os exemplos acima, conclui-se que o marcador “quer dizer” assume 

um valor de reformulação, na medida em que, de acordo com a autora, todos eles 

“ilustram casos de auto-reformulação parafrástica: o falante reformula o enunciado prévio 

com o objectivo de explicar o que disse anteriormente”. (p.5) 

Neste sentido, entende-se que o marcador “quer dizer” assume um valor de clarificação 

do que foi dito anteriormente, não pressupondo uma relação direta entre os dois 

segmentos da frase, mas sim uma explicação, com a finalidade de tornar o enunciado mais 

claro para o interlocutor. 

De acordo com a autora, esta retificação do que foi dito é “um sub-tipo da 

reformulação parafrástica, já que o falante assume como pragmaticamente equivalentes 

os dois segmentos interligados, sinalizando, no entanto, que a segunda formulação é mais 

adequada e clarificadora, traduzindo melhor a sua intenção comunicativa”. (p.5) 
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Deste modo, é possível substituir a expressão “quer dizer” por “ou seja,” e “isto é” e ainda 

por conetores de reformulação, como “‘por outras palavras”, “noutros termos” “dito de 

outro modo”.  

Em relação ao valor atenuador que o marcador “quer dizer” pode assumir, atente-se no 

seguinte exemplo: 

 

e) E então esse aluno, quer dizer, foi um bocadinho insolente, na maneira de falar e eu 

reagi e disse que ia comunicar à reitoria. [503-09- B00-002-35—M-C-3-6-A] 

 

De acordo com este exemplo, é possível verificar o valor de atenuação deste 

marcador quando o falante expressa uma opinião negativa sobre uma determinada 

situação. Contrariamente às frases anteriores, esta expressão não tem como finalidade 

reformular ou retificar o que foi dito anteriormente, mas sim mitigar a avaliação negativa 

proferida. Esta ideia de mitigação do enunciado está bem presente na palavra que vem a 

seguir, “bocadinho”, pois, como sabemos, o diminutivo é utilizado frequentemente no 

discurso dos falantes com o objetivo de salvaguardar a face positiva do falante. Por outras 

palavras, existe uma certa preocupação por parte do falante em reger-se pelas regras da 

cortesia e delicadeza próprias da Pragmática e Sociolinguística. 

Por conseguinte, nestes exemplos, o marcador “quer dizer” não pode ser substituído por, 

“ou seja,” e “isto é” nem pelos conetores de reformulação. 

 

Em relação ao valor conclusivo que o marcador pode evidenciar, vejamos o próximo 

exemplo: 

 

f)  Os indivíduos nascidos em países de determinada religião seguem, em regra,    

 essa religião: a maioria dos árabes são muçulmanos; a maioria dos anglo-saxões 

 são protestantes. Quer dizer, doutrinas e crenças são, para muitos, aquilo que     

 lhes foi ensinado. [J13337] 

 

Neste exemplo, é possível verificar o valor conclusivo do marcador, pois o principal 

objetivo da inclusão do mesmo é concluir uma ideia anterior, pressupondo uma relação 

entre os dois segmentos, mas não alterando o significado da mesma. Desse modo, “quer 
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dizer” pode ser substituído por conetores conclusivos, como: portanto, por isso, por 

conseguinte, por consequência. 

 

No que concerne ao valor de formulação deste marcador, observe-se os seguintes 

exemplos4: 

 

g) Oh sim, mas sei lá, quer dizer… o São João é uma coisa tão importante e vão 

cancelar? 

 

h)  Gosto mesmo de falar com esse senhor. É formidável. Agora, quer dizer, o           

       ambiente assim daqui, quer dizer é…não gosto (…) (587-20-C10-020-22-F-A-400) 

 

Analisando estes exemplos, de acordo com a autora, o marcador “funciona 

basicamente como um “filler”, uma pausa discursiva preenchida, sinalizando o processo 

da formulação on-line do próprio discurso, que reflete a não planificação prévia do que 

se pretende comunicar.” (p.8) 

Por outras palavras, o marcador não parece assumir uma função explícita na frase, nem 

pressupor uma relação direta entre os dois segmentos do discurso. Parece haver por parte 

do falante várias hesitações, que são próprias de um registo oral, informal e pouco 

vigiado, o que motiva estas pausas preenchidas, dando, portanto, possibilidade ao locutor 

de reorientar e concluir o seu pensamento. Serve de certo modo, como um bordão 

linguístico ou bengala para a construção do seu discurso.  

 

 

A forma “pois” 

Classificado como marcador com a função de tomada de vez, “pois”, merece a 

nossa especial atenção devido à vagueza e incerteza que ainda surge em relação ao seu 

significado. Tendo em conta a utilização bastante frequente nos discursos orais dos 

falantes, é importante que se explicite o significado do mesmo. 

 

4 O primeiro exemplo é retirado de uma atividade realizada com os estudantes cujo tema são os Santos 

Populares. 
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Com efeito, a autora Maria Aldina Marques ocupou-se a estudar este marcador de 

forma mais aprofundada no seu artigo “Ah, pois... oralidade, marcadores discursivos e 

ensino do Português” (2016), de forma a clarificar melhor o seu uso nos diferentes 

contextos comunicativos. Partindo de uma situação em que umas proprietárias de um 

estabelecimento comercial denominaram o seu café de “Pois, café”, a autora deu início 

ao seu trabalho acerca do significado desta unidade. 

Em relação à categorização deste marcador, segundo Matos (2005) e Lobo (2003), “pois” 

é visto, sintaticamente, como uma conjunção coordenativa ou subordinativa, sem 

qualquer relação com a pragmática. Desse modo, de acordo com a autora, “as análises 

têm dado preferência a POIS como conjunção ou como marcador ou conector causal, 

justificativo ou explicativo”. (p.6) 

Por conseguinte, e dando conta dos vários contextos em que o marcador “pois” está 

presente, nomeadamente, nas interações verbais entre falantes, um estudo mais 

abrangente veio justificar-se: 

 

A multifuncionalidade de pois é mais ampla, incluindo usos deste elemento como 

continuativo, marcador discursivo (reforço de afirmação), ou partícula fática para 

Lima (2002), que, ao que tudo indica, lançam raízes no português antigo (Barreto, 

op. cit.; Cândido 2009).  (Maria Aldina Marques, 2016, p.7 apud Paiva & Braga, 

2012, p. 198) 

 

Apesar de já se falar de outros valores veiculados a este marcador, estas conclusões 

parecem ainda ser redutoras e insatisfatórias. De acordo com a autora, “a função de 

conector justificativo/explicativo continua a ser privilegiada mesmo nas análises mais 

recentes, que continuam a restringir-se à função de conexão entre dois enunciados 

isolados”. (p.7) 

Deste modo, é fundamental analisar o uso deste marcador tendo em consideração as 

interações verbais entre falantes. Vejamos as seguintes frases retiradas do artigo “Ah, 

pois... oralidade, marcadores discursivos e ensino do Português” (2016) de Maria 

Adelina Marques: 

 

1) P. Vais ao cinema?  
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      R: Vou. Sim. *Pois  

 

2) P. Sempre vais ao cinema? 

R: Vou. Sim. Pois 

 

De acordo com a autora, o marcador “pois”, neste contexto, pressupõe um valor 

anafórico “que agrega um outro sentido, mais confirmativo que meramente afirmativo” 

(p.9), o que justifica a aceitação da frase (1) mas não da frase (2).  

Analisando o exemplo (1), o facto de este consistir numa pergunta simples e direta 

de resposta “Sim” e “Não”, invalida, totalmente, a aceitabilidade de “pois”, 

contrariamente ao que acontece com a frase (2). A inclusão do advérbio “sempre” implica 

um modelo de resposta mais flexível e, consequentemente, de maior confirmação por 

parte do alocutário. Ou seja, neste contexto, quem formula a pergunta está a querer dizer 

que o alocutário já tinha aceitado o convite de ir ao cinema, mas pretende que o mesmo 

confirme a sua presença, daí o advérbio “sempre”.  

Atente-se nos seguintes exemplos: 

 

3)  … era preciso que o “homem branco” e mesmo o “homem negro” alterassem a 

opinião e estado de espírito (respectivamente) para com os negros, pois, como se sabe, 

a história não foi só feita pelos brancos. (Teste de avaliação, ensino universitário) 

 

4) Problemas como os do financiamento da vida política não podem ser iludidos nem 

adiados por mais tempo. Têm de ser assumidos mediante o estabelecimento de regras 

claras, que evitem a suspeita ou a desconfiança, pois, como sabemos, as regras que 

existem têm graves lacunas (PR Jorge Sampaio, Discurso de celebração de abril, 

1997) 

 

Em relação ao exemplo (3), e segundo Marques, podemos concluir que o marcador 

“pois” assume um valor estratégico, na medida em que o estudante invoca outras vozes 

para conferir ao seu discurso um aspeto de credibilidade. Deste modo, de acordo com a 

autora, o “pois” constitui “uma estratégia discursiva que visa retomar o discurso anterior 
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(do professor ou de vozes por ele ratificadas)” com a finalidade de reforçar a premissa do 

locutor e, consequentemente, receber a sua aceitação. 

Também no exemplo (4) esta tentativa de credibilizar o discurso recorrendo a outras vozes 

está bem explícita, na medida em que o “pois” é “particularmente adequado aos objetivos 

presidenciais” do locutor. (p.10) 

 

Observe-se os próximos exemplos5: 

 

5) A: … aí acho já que não. A avó para… eu ensinar o meu português às pessoas, ainda 

ficam mais burras do que estavam. 

B: Não! Mas sabes porquê? Sabes porque é que é capaz de funcionar? Porque tem 

legendas. 

      A: Assim já… assim já é outra conversa, pois. 

Ao analisarmos o exemplo (5), podemos concluir que, “pois”, pode adquirir, em 

certos contextos, um valor de acordo, “de concordância com o dito (ou com o inferido)”. 

(p.10) Deste modo, é possível verificar a cumplicidade com o interlocutor, na medida em 

que existe um processo cooperativo e consensual entre os dois intervenientes. 

 

O acordo mostra-se sob a forma de assentimento global, ritualizado, que comenta 

o discurso do outro locutor e de que os falantes têm consciência (na estrutura Pois 

é, a par do valor de acordo, positivamente valorativo, coexiste um valor 

epistémico de certeza). (p.10) 

 

Observe-se agora o próximo exemplo em que “pois” está intimamente relacionado com 

as regras de cortesia e delicadeza: 

 

6) I: • • Há situações em que a morte é um é um é um é é um excesso. • • 

((incompreensível))  

 

5 Estes exemplos são retirados de uma atividade realizada com os estudantes cujo tema é a análise do 

podcast “Practice Portuguese”. 
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E: Pois, mas, por exemplo, há há vários tipos de homicídio, não é? • • ((hesitação)) 

(37H4B) 

 

Tendo em conta a frase anterior, podemos observar que “pois” pode também assumir 

um valor de atenuação, na medida em que este “é desencadeado por um contexto de 

conflito real ou potencial”. (p.11)  

Neste enunciado, há claramente uma estratégia de atenuação por parte do alocutário, uma 

vez que o mesmo ao discordar da opinião proferida pelo locutor, fá-lo de uma forma 

cautelosa a fim de proteger a face positiva do Outro.  

Com efeito, a inclusão do “pois” tem como objetivo atenuar uma opinião contrária à do 

locutor enquanto que a inclusão da conjunção adversativa, “mas” assume claramente esta 

disparidade de opiniões.  

Finalmente, observe-se agora o último exemplo6 em que “pois” assume claramente 

um valor fático na intercomunicação: 

 

7) A: E aquilo era uma espécie de concerto… 

      B: Pois. 

      A: Entendes? 

 

Analisando este contexto, podemos observar que “pois” é estrategicamente utilizado 

pelo alocutário de forma a dar pistas ao locutor de que está a ouvir o que é dito, ainda que 

não seja esse o caso. O uso deste marcador reforça esta ideia de função fática e dá a 

possibilidade ao locutor de manter a tomada de vez, não constituindo, portanto, 

“verdadeiros turnos”. Desse modo, o locutor sentir-se-á confortável para prosseguir o seu 

raciocínio e concluir o seu discurso.  

 

c) A forma “pronto” 

 

 

6 Este exemplo é retirado de uma atividade feita com os estudantes acerca das Celebridades e respetivas 

Profissões. 
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Tendo como função semântica, segundo a proposta de classificação de marcadores 

das autoras Ana Pimentel e Fátima Silva, de cessação de vez, o marcador “pronto” é 

também extremamente relevante para este  estudo, uma vez que o mesmo é usado 

repetidamente pelos falantes, podendo adquirir mais do que um valor semântico. 

Segundo Dermeval da Hora e Mª Elizabeth Christiano (1998), “pronto” pode 

assumir seis valores. O primeiro corresponde ao “pronto conclusivo” que “tem como 

característica fechar o discurso do falante”. (p.200)  

Vejamos o seguinte exemplo7 no qual o marcador “pronto” assume esta ideia de 

conclusão: 

 

1) par=ext19840-nd-91b-2: Um dia que o bairro desapareça daqui eles levam-nos  

de volta e pronto . 

 

Como ilustra este exemplo, o “pronto” é utilizado no final da frase, expressando a 

conclusão de uma ideia. Neste caso, a função semântica é de cessação de vez.  

 

Vejamos agora o “pronto conclusivo perifrástico”8, bem semelhante ao valor 

semântico anterior: 

 

2) Emprego tá difícil e a fome é muita. Então pronto: a violência tá aí.  

 

Neste caso, o marcador “pronto” não está presente no final da frase, mas sim na 

posição média, o que nos mostra que o locutor pretende concluir o seu pensamento, 

estabelecendo uma relação de causa-efeito entre os dois segmentos da frase. Segundo as 

autoras este “pronto conclusivo não perifrástico” apresenta bastantes semelhanças com o 

“então resumitivo”9: 

 

 

7 O exemplo 10)  é retirado do Corpus CETEMPúblico. 

8 Este exemplo é retirado do artigo: “O item lexical pronto: marcador discursivo e interativo” de Dermeval 

da Hora e Mª Elizabeth Christiano (1998)  
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Trata-se de um tipo de então conclusivo que não se limita a ligar orações, dando-lhe 

uma orientação argumentativa, mas funciona como um elemento organizador do texto, 

no sentido de que conclui uma fala através de uma frase que engloba e resume tudo o que 

foi dito anteriormente. Sem dúvida, o então resumitivo se aproxima semanticamente das 

perífrases “aí pronto” e “então pronto”, já que servem de elementos que desencadeiam 

uma conclusão. (Mª Elizabeth Christiano e Dermeval da Hora, 1998, p.202) 

 

Analisemos agora o “pronto pontuante” 10em que o mesmo aparece “como uma espécie 

de organizador do discurso” (p.202): 

 

3) […] os prejuízos ninguém os suporta, na última situação pedimos auxílio aos   

bombeiros para ajudar a tirar lamas, pedregulhos foram recusadas que disseram que 

não era por conta deles, veio o trator da Junta dar aqui um auxílio, pronto, pelo tempo 

disponível que tiveram, de resto é tudo por conta dos proprietários. 

 

4) par=ext4786-clt-92b-2: De forma que há coisas que têm de ser as mesmas -- pronto, 

a minha voz, eu não a consigo mudar, tinha que lhe fazer uma operação, e há estilos 

característicos de tocar. 

 

Neste caso o “pronto” não se enquadra perfeitamente no segmento da frase, na 

medida em que existe uma certa “ruptura momentânea da estrutura que, quando 

recuperada, não se encaixa com precisão à que foi mencionada anteriormente”. (p.202) 

Em suma, este tipo de pronto é utilizado quando o locutor não consegue encontrar 

as palavras certas para terminar o seu pensamento, o que resulta numa desestruturação do 

enunciado. Por isso, este é definido como um “marcador de intervenção”, na medida em 

que o principal objetivo é reorganizar o pensamento do locutor sem que o mesmo tenha 

de recorrer a pausas vazias ou silêncios.  

 

 

10 O primeiro exemplo é retirado de uma reportagem sobre os fenómenos atmosféricos analisada com os 

estudantes, em contexto de sala de aula. O segundo exemplo é retirado do corpus CETEMpúblico.  
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Vejamos agora o “pronto de concordância”11, muito típico do registo oral e informal: 

 

5) A gente pode sair mais cedo. 

Pronto, a que horas? 

 

Como podemos verficar no exemplo exposto, o marcador “pronto” expressa uma 

ideia de concordância com o enunciado proferido anteriormente. O locutor dá uma 

sugestão e o interlocutor responde afirmativamente utilizando o “pronto”. Deste modo, o 

marcador pode ser substituído pelo advérbio de afirmação “Sim” ou pela forma “está 

bem/tá bem”.  

Analisemos agora o “pronto impositivo”, que, tal como o nome indica, expressa uma 

ideia de imposição por parte do falante: 

 

6) Me lembro que ele me deu uma tapioca, foi tapioca, foi tapioca, bolo e café, eu comi.   

Pronto, você vai ficar comigo, vai passar a noite aqui na minha loja, ele disse. 

 

Neste caso, o “pronto” é utilizado quando o locutor quer evidenciar o facto de, numa 

determinada situação, o outro interveniente da interação querer impôr a sua posição, não 

deixando margem para o locutor negar ou contrariar. Este é bastante utilizado durante o 

relato de um acontecimento ou situação por parte do falante.  

Finalmente, analisando agora o último contexto em que “pronto” pode ser utilizado 

num discurso informal, observe-se o exemplo abaixo: 

 

7) Onde fica a Rua da República? 

     - Pronto, você vai por ali e logo chega.  

 

Neste caso, estamos perante o “pronto explicativo”, uma vez que este é utilizado 

para esclarecer determinada situação, estando, tipicamente, presente no início da oração, 

resultando numa “relação catafórica”.  

 

11 Os exemplos 15), 16) e 17) foram retirados do artigo: “O item lexical pronto: marcador discursivo e 

interativo” de Dermeval da Hora e Mª Elizabeth Christiano (1998) 
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d) A forma “se calhar” 

 

Da mesma forma que os marcadores expostos neste relatório assumem extrema 

importância no tocante aos discursos orais e informais proferidos pelos falantes nativos, 

importa referir também o marcador “se calhar”, uma vez que o seu valor semântico pode 

variar consoante os diferentes contextos.  

Este estudo é da autoria de Maria Aldina Marques no seu artigo chamado “O 

modalizador se calhar: efeitos de sentido” (2016), com o objetivo de conhecer de forma 

mais aprofundada esta expressão.  

Segundo Batoréo (2010, p.101-102), a expressão “se calhar” pode ser substituída pelo 

advérbio de dúvida “talvez”, na medida em que “partindo da construção condicional com 

o verbo ‘calhar’, chega-se à construção modalizada, sinónima da modal ‘talvez’, 

fortemente subjetivizada, na qual é focada a falta de certeza e a preferência (negativa) do 

falante”.   

Deste modo, segundo Maria Aldina Marques (2016), o verbo “calhar” consiste num 

“verbo não agentivo, com um traço [-controlo] e possui um valor semântico que 

poderemos classificar como [+aleatório]”. (p.5) Vejamos o seguinte exemplo que 

comprova bem esta ideia (cf. Maria Aldina Marques, 2016, p.5): 

 

1) Este ano o 25 de abril calha a um sábado. Calha bem, porque assim posso descansar. 

 

O verbo “calhar” aliada à conjunção condicional “se”, representa bastante bem este 

“caráter aleatório e não controlado da situação” (p.5) Com efeito, atente-se agora aos 

próximos exemplos 12com a expressão “se calhar”: 

 

2) Se calhar em caminho, passo na lavandaria.  

       Se se proporcionar, passo na lavandaria. 

 

 

12 Os exemplos são retirados do artigo: “O modalizador se calhar: efeitos de sentido” (2016) de Maria 

Aldina Marques.  
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Ao analisarmos estes exemplos, é possível observar que a junção destas duas 

unidades (se + calhar), expressa muito bem a ideia de eventualidade ou hipótese de um 

determinado enunciado, o que resulta numa incerteza por parte do falante, na medida em 

que existe uma certa condição presente no discurso.  

Vejamos os seguintes contextos em que este marcador pode aparecer: 

 

3) Eu não sei se vão cancelar ou não, se calhar vai haver, mas… 

 

No que concerne ao exemplo acima, 13podemos ver que a presença do marcador “se 

calhar” assume esta ideia de incerteza e dúvida por parte do locutor, podendo estar na 

posição inicial, média ou final. Embora a expressão “se calhar “apresente semelhanças 

com o advérbio “talvez” no que toca à dubiedade ou incerteza de um determinado 

enunciado, estes não podem ser considerados sinónimos, dado que ambos não podem 

ocorrer na mesma estrutura sintática. Com efeito, não podemos substituir “se calhar” pelo 

marcador “talvez”, uma vez que o mesmo necessita da presença do Conjuntivo e não do 

Indicativo.  

Atente-se nos próximos exemplos nos quais o marcador “se calhar” adquire, 

simultaneamente, um valor de atenuação e mitigação do enunciado proferido: 

 

4) não é não é salutar nem nem/ e é condenável. • • É o que eu penso realmente sobre 

sobre as reformas, porque, • • • se calhar, • • • ((hesitação)) as reformas ((hesitação)) se 

formos ver a maioria • • são reformas de miséria, (31H3D)  

 

5) se deve falar • • bem, não é? • • • E ((hesitação)) acho que • • • ((hesitação)), não é?, 

a comunicação social, se calhar, não é daquelas que dá assim o bom exemplo, • • o 

melhor exemplo, (52M1D)  

 

Analisando os exemplos expostos, podemos perceber que este marcador tem 

também a função semântica de mitigar a asserção feita pelo locutor e desresponsabilizá-

lo pelo enunciado proferido, dando preferência, portanto, a “verbos de opinião, como 

 

13 O exemplo é retirado de uma atividade realizada com os alunos sobre o tema dos Santos Populares. 
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achar e pensar, verbos de opinião fraca, segundo Vet (1994), que aplica a mesma 

categorização a talvez.” (p.7)  

Vejamos o próximo exemplo: 

 

6) • • É/ até se vê pela/ pelos professores. • • ((hesitação)) • • Não sei, eu, se calhar, eu é 

que sou demasiado exigente. (50M1C)  

 

Neste caso, a expressão modalizadora se calhar “tem consequências na construção 

da imagem de si” (p. 7), na medida em que há um descomprometimento por parte do 

locutor, o que resulta numa imagem de um EU “prudente” e “não impositivo”.  Também 

é possível verificar um outro tipo de ethos associado à expressão modalizadora: 

 

7) mas depois de conhecer a pessoa e de me dar às vezes também com os amigos começo 

a perceber que se calhar a pessoa ou é uma boa companhia e posso confiar ou ou é uma 

boa companhia na mesma, mas se calhar se contar vai-me fugir depois se calhar… 

(47M1B)  

 

Tal como mostra o exemplo, a repetição do marcador indica que o locutor não 

reconhece muito bem a sua posição relativamente a uma ideia ou pensamento, o que 

resulta numa imagem de um EU indeciso. 

 

e) A forma “tipo”  

 

Tal como foi referido acima, o marcador “tipo” é frequentemente utilizado pela 

camada mais jovem e pode assumir vários valores semânticos, os quais, na sua maioria, 

são difíceis de inferir: 

Esta expressão está muito vulgarizada nas camadas juvenis e, provavelmente, surgiu 

da expressão ‘tipo de’ que, a pouco e pouco, perdeu as preposições. Está a tornar-se 

num bordão da fala, mais do que outros, como o ‘pronto’ ou o ‘pois’, transformando-

se num marcador discursivo. (Entrevista a Ana Maria Brito para o Jornal Púbico, 30 

de novembro de 2019) 
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De acordo com a autora, esta expressão tem sido cada vez mais uma constante nos 

discursos orais dos falantes mais jovens, mas não só. Segundo ela, já se começa a notar 

um aparecimento deste marcador nas produções orais da geração mais velha, devido ao 

facto de os pais, segundo Ana Brito (2019), “quererem aproximar-se dos filhos para que 

estes percebam que acompanham determinadas modas e, inconscientemente, adoptam 

variados tiques, o que não significa que seja para ficar”. 

Fazendo uma breve comparação com a realidade do Português do Brasil, podemos 

afirmar que este e outros marcadores semelhantes estão cada vez mais presentes nas 

produções orais dos falantes: 

 

Este estudo justificou-se pelo uso cada vez mais comum das expressões “assim”, 

“tipo” e “tipo assim” na oralidade da Língua Portuguesa, funcionando como prática 

social no cotidiano dos brasileiros. Estas expressões são faladas a todo tempo pelos 

falantes de forma natural e eficaz, podendo ser utilizadas para diversos fins, 

inclusive explicitar conceitos difíceis de serem expressos em poucas palavras. 

(Karine Castelano e Wânia Ladeira, 2010, p.2) 

 

Atente-se nos exemplos abaixo14, nos quais o marcador “tipo” assume o mesmo 

significado que as palavras “estilo” e “género”: 

 

1) par=ext371277-nd-98a-2:  Os editores acreditam nas potencialidades do mercado 

«teenager» e parecem apostados em publicações com uma componente mais séria do 

que as habituais revistas tipo «Brad Pitt-moda-o meu primeiro beijo». 

 

2) par=ext680084-nd-92a-2: -- Os piores são os que não vejo... a não ser 

obrigado... tipo Chuck Norris. 

 

 

14 Os exemplos são retirados do corpus do Cetempúblico. 
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Como podemos verificar nos exemplos expostos, o marcador “tipo” assume o 

mesmo valor que as expressões “do tipo”, “do género” ou “do estilo”.   

 

Atente-se no próximo exemplo15, no qual o marcador assume um valor de hesitação: 

K § primeira ou segunda semana de maio... para ir / à consulta para a doutora explicar-

me [o que é que] ... 

C § [ahh sim] [ não vais tirar] logo 

K § [percebes?] porque eu... eu vou dizer vou dizer que tipo… tenho medo e tal não sei 

quê que é p’a... 

C § sim 

K § para ver se elas dão uma atenção  

Ao analisarmos este exemplo, podemos verificar que esta expressão é utilizada para 

preencher uma pausa ou silêncio, de forma a que o locutor possa reorganizar o seu 

discurso e encontrar as palavras certas para concluir o seu raciocínio. É aquilo a que se 

chama um “filler”, uma pausa preenchida. Esta ideia de hesitação está bem evidenciada 

devido à presença de pausas, repetições e de estruturas vagas como, por exemplo, “e tal”. 

Atente-se no último exemplo16, em que o marcador “tipo” é utilizado pelo locutor 

para iniciar o seu discurso e chamar a atenção do interlocutor: 

 

'Tipo, ontem estava deitado e apeteceu-me falar contigo e mandar-te uma mensagem”.  

 

Analisando o exemplo acima, podemos verificar que “tipo” desempenha a função 

de início da tomada de vez e apresenta bastantes semelhanças com as formas “olha/olhe”. 

Neste caso, este marcador marca o início do discurso e é utilizado para chamar a atenção 

do alocutário, tal como os marcadores acima referidos.  

 

15 Este exemplo é retirado de um diálogo autêntico entre mim e uma amiga. 

16 Este exemplo é retirado do site: ciberduvidas.iscte-iul.pt. O título do estudo é “o uso e o valor do termo 

tipo”. 
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Em síntese, crê-se que o discurso oral, mais especificamente, na conversação 

informal entre falantes nativos, potencia o uso frequente de uma variedade de marcadores 

do discurso que, muitas vezes, são difíceis de categorizar ou cujo significado é difícil de 

deduzir. Desta forma, acreditamos que não devemos colocar de parte o ensino desses 

marcadores, mas sim analisar os diferentes contextos em que podem ocorrer, tendo em 

consideração tudo aquilo que já se sabe acerca destes elementos.  

Com efeito, no ensino de uma língua, devem estar presentes atividades nas quais os 

marcadores conversacionais possam ser estudados e analisados, quanto aos seus valores 

semânticos e pragmáticos, em discursos orais autênticos.  
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3. Propostas de abordagem pedagógico-didática da 

Oralidade e dos Marcadores Conversacionais: Um 

Estudo de Caso de nível A2 
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Introdução 

 

Na primeira parte deste estudo, foram levadas a cabo algumas propostas de 

classificação dos marcadores conversacionais, assim como a explicitação dos seus valores 

semânticos e pragmáticos, tendo em consideração os inúmeros contextos em que podem 

ocorrer. Embora o estudo destas “unidades linguísticas” tenha sido alvo de reflexões, ao 

longos das décadas, ainda surgem algumas dificuldades no tocante à inclusão destes 

elementos no ensino de PLE. Dada a escassez de propostas didáticas sobre os marcadores 

do discurso nos manuais de PLE, não é de admirar que o docente sinta alguns obstáculos 

na abordagem deste tema. Deste modo, a segunda parte deste relatório centrar-se-á na 

descrição de algumas propostas de atividades sobre estes elementos, tendo em conta o 

perfil do público-alvo e, consequentemente, as suas limitações no tocante à compreensão 

de enunciados orais e autênticos.  

 

3.1. Caracterização do contexto escolar 

 

O presente estudo foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em Português Língua 

Estrangeira, realizado no ano letivo 2019/2020, na Casa Diocesana do Porto - Seminário 

de Vilar, localizada na Rua Arcediago Van Zeller perto dos Jardins do Palácio de Cristal 

e da Casa da Música. Trata-se de um edifício que serviu de sede ao Mosteiro da Visitação 

de Santa Maria e respetivo colégio (o Colégio da Visitação), criado no Porto em finais 

do século XIX, por iniciativa da Marquesa de Monfalim, que habitava o Palácio dos 

Terenas. Hoje em dia, a Casa Diocesana oferece vários serviços, tais como: refeitório, 

albergue do peregrino, congressos, ações de formação, ensino de línguas a estrangeiros, 

seminários, etc. Um dos serviços prestados e mais procurados são as aulas de Português 

Língua Estrangeira, nas quais os professores são voluntários e, muitas vezes, estagiários, 

uma vez que existe um protocolo entre o Seminário de Vilar e a Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. O estágio realizado consistiu num curso anual de Português 

Língua Estrangeira de nível A2, tendo como horário as quintas-feiras semanais das 

18h30min às 20h30min. Relativamente aos manuais a utilizar durante a lecionação das 

unidades letivas, estes foram disponibilizados pela instituição de ensino, bem como as 

folhas de presença e os materiais sujeitos a impressão. Os manuais de uso do professor 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%AAs_de_Monfalim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_dos_Terenas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_dos_Terenas
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são: o Português XXI e a Gramática Ativa 1, podendo usufruir de outros materiais 

considerados igualmente pertinentes. 

No que concerne ao espaço da sala de aula e equipamento disponibilizado, podemos 

dizer que a sala é de dimensão média, composta por um quadro branco, uma impressora, 

um projetor multimédia, um computador com ligação à Internet e as respetivas colunas.  

 Relativamente à caracterização da turma, é bastante heterogénea devido à variedade de 

nacionalidades, como sejam: americana/inglesa, cubana, espanhola, indiana, israelita, 

mexicana, tunisina, timorense e ucraniana. No tocante às idades dos estudantes, estão 

compreendidas entre os 24-50, prevalecendo a camada mais velha. No que concerne ao 

percurso académico e profissional do grupo, podemos verificar que a maior parte trabalha 

e estuda ao mesmo tempo, o que potencia um maior esforço e empenhamento por parte 

dos estudantes. Em relação às profissões do grupo, é possível verificar que são, 

igualmente, variadas e de áreas bastante diversas, como sejam: engenharia, ensino, 

jornalismo, medicina, música, restauração e turismo, representação e teologia.  

Relativamente às línguas faladas pelos estudantes, o Inglês apresenta-se como a língua de 

mediação em contexto de sala de aula, entendida pelo grosso do grupo.  

A turma é, então, composta por 13 estudantes que, na sua maioria, já tiveram 

oportunidade de frequentar o nível A1 na mesma instituição, na qual 6 são do sexo 

feminino. No que se refere ao grau de proficiência dos alunos, podemos encontrar 

bastantes disparidades, ainda que seja uma turma certificada de nível A2. Os motivos 

pelos quais é possível constatar estas disparidades devem-se às diferentes proveniências 

e origens culturais dos estudantes, dado que, no caso de um hispanofalante, a língua meta 

é bastante próxima da língua de origem, o que potencia uma maior predisposição para o 

desenvolvimento de algumas competências relacionadas com a compreensão escrita e 

oral comunicação e interação oral. Ainda que o estudante hispanofalante se sinta à 

vontade com a língua meta, isto não significa que a exerça de forma correta ou eficiente, 

pois, por serem línguas tão próximas, a influência por parte da língua de origem será 

consideravelmente maior.  

Por isso, estudantes com origens culturais mais distantes ou diferentes poderão 

desenvolver competências linguísticas de forma mais eficaz, no sentido em que não 

sentem qualquer influência por parte das suas línguas nativas, logo, não cometerão tantos 

erros ou lacunas.  
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Tendo presente que o nível A2 corresponde ao nível elementar da língua em estudo, o 

aprendente ao terminar o curso: 

 

É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com 

áreas de prioridade imediata (p. ex.: informações pessoais e familiares simples, 

compras, meio circundante). É capaz de comunicar em tarefas simples e em 

rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e directa sobre 

assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode descrever de modo simples a sua 

formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com 

necessidades imediatas. (QECR, 2010, p.49) 

 

Tendo presente isto, não é de estranhar que os estudantes tenham sentido 

dificuldades na compreensão de textos orais pouco vigiados e, consequentemente, na 

inferência dos valores semânticos dos vários marcadores existentes.  

Dado que o estágio pedagógico consistiu num curso anual de Português Língua 

Estrangeira, o qual foi repartido em três períodos, muitas foram as unidades letivas 

lecionadas17, sem qualquer relação com o estudo dos marcadores conversacionais, por 

isso, não serão aqui analisadas.  

Antes de passarmos para a descrição das unidades didáticas e atividades 

relacionadas com o estudo em causa, importa refletir um pouco acerca das vantagens e 

desvantagens do ensino à distância, dado que o presente ano tem sido bastante atípico 

tanto a nível socioeconómico como académico-profissional, tendo implicado que algumas 

aulas tenham sido lecionadas à distância. 18 

Como sabemos, muitas foram as mudanças que ocorreram na nossa sociedade devido à 

pandemia Covid-19, especialmente no tocante ao formato do ensino. Habituados ao 

contexto de sala de aula e à relação face a face entre alunos e professor, muitos são os 

receios quanto à nova realidade académica, tais como: a ausência da relação interpessoal 

entre o professor e os estudantes, a dificuldade em estabelecer uma relação de 

cumplicidade e confiança entre as duas partes, a falta de equipamentos eletrónicos para 

 

17 Ao todo, foram dadas 29 unidades letivas sem qualquer relação com o estudo dos marcadores do discurso. 

18 Devido à pandemia, 15 unidades letivas tiveram que ser dadas à distância.  
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aceder às aulas online, a grande quantidade de tempo despendida em frente a um ecrã, 

questões técnicas que influenciam o modo de assistência das aulas por parte do 

aprendente, a dificuldade sentida pelo professor em perceber se os estudantes estão ou 

não a acompanhar a matéria, entre outros fatores. 

    Apesar de o ensino à distância constituir um grande desafio tanto para os docentes 

como para os alunos, penso que subsistem algumas vantagens no que toca a este formato, 

como sejam: o facto de não estarmos presentes fisicamente num determinado local faz 

com que consigamos, de certa forma, libertar-nos de sentimentos como ansiedade, 

nervosismo e tensão e o facto de a tecnologia estar a avançar de forma alucinante propicia 

a obtenção de um leque variadíssimo de recursos que poderão, na sua maioria, auxiliar os 

docentes para uma prática letiva tanto ou mais eficiente do que a presencial. Um dos 

recursos mais utilizados pelos docentes foi, sem dúvida, a plataforma online Zoom que 

foi bastante importante para dar seguimento àquilo que se estudou durante as aulas 

presenciais, sem o constrangimento de as interromper. Além desta ferramenta, uma outra 

também muito importante que foi utilizada durante o estágio foi o Google Classroom que 

tem como finalidade expor de forma descriminada, por tópicos, tudo aquilo que se 

estudou durante as aulas, assim como os materiais que foram utilizados para a sua 

concretização. Desta forma, o aprendente consegue acompanhar as aulas, mesmo quando 

não tem oportunidade de as assistir.  

Sendo que as aulas à distância são mais difíceis de monitorizar e, consequentemente, mais 

desafiadoras no que concerne à capacidade de compreensão e interação oral, não é de 

admirar que os aprendentes apresentem dificuldades nesta matéria. 

Deste modo, relativamente às dificuldades do grupo no que concerne a estas 

competências, podemos afirmar que, como já foi dito anteriormente, existem diferenças 

bastante visíveis entre os estudantes tanto na compreensão de textos orais como na 

exposição de pensamentos e ideias oralmente. Dito isto, crê-se que a competência mais 

complexa para estes aprendentes de Língua Portuguesa é, sem dúvida, a compreensão do 

oral, uma vez que todas as atividades que continham como documentos textos autênticos 

foram as que causaram mais dificuldades no grupo.19 Sendo esta uma turma de nível 

 

19 Este facto será evidenciado aquando a descrição das atividades relacionadas com os marcadores do 

discurso.  
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elementar, é notória esta dificuldade em perceber textos orais que “fogem” um pouco 

àquilo que lhes é fornecido nos manuais do nível em causa.  

Dado que estes enunciados tendem a ser mais espontâneos e menos vigiados, é 

natural que os estudantes sintam maiores obstáculos em compreender produções orais de 

falantes nativos que, na sua maioria, não respeitam escrupulosamente as regras da 

gramática da escrita. Dessa forma, é necessário que o docente promova atividades que 

sejam adequadas e apropriadas ao seu público alvo, de modo a que os aprendentes 

consigam desenvolver a capacidade comunicativa.  

 

3.2. Descrição e análise das atividades desenvolvidas  

 

As atividades que serão analisadas mais à frente neste estudo foram desenhadas 

tendo em conta as dificuldades dos aprendentes e o contexto de ensino à distância. Foram 

desenvolvidas à luz de quatro grandes temas: Fenómenos atmosféricos, Dia do Pai, Santos 

Populares e Celebridades e Profissões.  

A primeira atividade realizada enquadrou-se na unidade letiva sobre os fenómenos 

atmosféricos e as restantes foram desenvolvidas em contexto assíncrono, respeitando 

sempre o tema trabalhado nas aulas. Dadas as dificuldades apresentadas pelos 

aprendentes na primeira aula relacionada com os marcadores conversacionais, optou-se 

por não abordar o mesmo tema na segunda unidade letiva, de forma a não prejudicar a 

turma. Desta forma, as restantes atividades relacionadas com a análise de textos orais e 

autênticos tiveram de ser reinventadas, tendo em consideração as limitações do grupo e 

as ferramentas disponibilizadas para a criação de materiais originais e adequados. 

 

3.2.1. Unidade Letiva sobre os Fenómenos Atmosféricos e o Meio Ambiente 

 

A primeira unidade letiva, lecionada em janeiro, teve como tema principal tema 

Fenómenos Atmosféricos e o Meio Ambiente. 

Uma vez que o tema se centrava no tópico gramatical do Futuro Imperfeito do 

Indicativo e, consequentemente, na caracterização do tempo atmosférico, implementou-

se uma proposta de atividade de análise dos marcadores do discurso relacionado com os 

fenómenos atmosféricos e as suas consequências. 
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Para esta atividade foi escolhida uma curta entrevista sobre uma catástrofe natural 

ocorrida numa pequena vila em Guimarães, chamada “Longos”. Essa entrevista tem cerca 

de 2 minutos e 28 segundos, mas optou-se por analisar apenas 1 minuto e 51 segundos, 

devido ao facto de o discurso do segundo interveniente ser mais complexo e por já se 

conhecer as dificuldades do grupo no que concerne aos textos orais autênticos.  

Antes de ouvirem a reportagem, entregou-se aos alunos uma ficha com três exercícios 

sobre a compreensão global do texto, como sejam: exercício de V e F; exercício de 

escolha múltipla e identificação de excertos falsos. Depois de serem entregues as fichas, 

a professora estagiária analisou-as em conjunto com os estudantes, de modo a que 

pudessem expor as suas dúvidas sobre os exercícios propostos. Ao analisar os exercícios 

implementados, procedeu-se ao visionamento da entrevista com recurso ao projetor de 

multimédia e respetivas colunas. Esta poderia ser ouvida o máximo 4 vezes, dependendo 

das dificuldades do grupo, e a primeira visualização teria como principal objetivo 

responder ao exercício de Verdadeiro e Falso e esclarecer, eventualmente, vocabulário 

mais complexo. Após a primeira visualização, os alunos teriam que responder ao primeiro 

exercício oralmente e depois corrigi-lo, tendo em consideração as respostas escritas dadas 

pela professora. Neste primeiro exercício, concluiu-se que os alunos apresentaram 

algumas dificuldades na compreensão do vídeo, devido à pronúncia da entrevistada e à 

velocidade de reprodução do mesmo.  

De seguida, propôs-se uma segunda visualização para responder ao exercício de 

escolha múltipla. Também nesta atividade, foram notórias as dificuldades dos 

aprendentes em responder corretamente às perguntas, o que implicou uma menor 

participação por parte dos mesmos. Num primeiro momento, os exercícios seriam feitos 

individualmente e depois, formar-se-iam pares para confrontarem as suas respostas com 

as dos colegas, mas, uma vez que as atividades não decorreram de forma fluída, decidiu-

se realizar os exercícios em conjunto com a turma.  

Depois de realizados os dois primeiros exercícios, seguiu-se uma terceira 

visualização de modo a responder ao último exercício sobre a compreensão global do 

texto. Esta foi, sem dúvida, a atividade mais complexa para os aprendentes, pois 

identificar excertos falsos requeria uma boa compreensão do vídeo, o que não se 

verificou. Ainda assim, alguns dos estudantes conseguiram identificar corretamente os 

excertos que não pertenciam à reportagem. 
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Passando para a última parte da atividade que consistia na identificação de 

marcadores conversacionais no enunciado e a dedução de alguns traços situacionais, 

como, por exemplo, relação hierárquica entre os interlocutores, estatuto social e registo, 

seguiu-se uma quarta e última visualização da reportagem. Antes de se proceder à última 

visualização, foi entregue aos alunos uma ficha com dois exercícios. O primeiro consistia 

num conjunto de questões, nas quais os alunos teriam de relacionar o tema da reportagem 

com um dos títulos de notícia analisados no momento anterior, deduzir traços 

situacionais, marcas do contexto enunciativo, identificar as expressões mais utilizadas no 

discurso da entrevistada e justificar a sua presença no texto. A segunda tarefa consistia 

num exercício de escolha múltipla, no qual teriam de identificar o valor semântico de dois 

marcadores conversacionais presentes no texto, como sejam: “é assim” e “pronto” e 

procurar substituir um deles por um marcador semelhante e que fizesse sentido no 

contexto em que esse estava inserido. Deste modo, o marcador “é assim” assume um valor 

semântico de reformular ou explicar por outras palavras o que a interlocutora disse 

anteriormente (manutenção da vez). Atente-se na seguinte frase retirada da reportagem: 

 

L2: Pelo menos é a segunda vez que isto acontece freq… assim com tanta intensidade, é 

assim, várias chuvas já provocam este tipo de danos, mas muito muito assim acentuados 

é pela segunda vez. 

 

Como podemos concluir a partir da frase anterior, “é assim” é utilizado no meio do 

turno de fala da locutora, dando a indicação de que esta tenta procurar as palavras ou 

expressões certas para explicar uma ideia anterior. Este facto é evidenciado devido à 

presença de pausas e hesitações, como por exemplo: “acontece freq…” 

 

Em relação ao marcador “pronto” este é utilizado pela locutora com o objetivo de  

reorganizar o seu pensamento. (manutenção de vez). Atente-se na seguinte fala de L1: 

 

L1: É assim, os prejuízos ninguém os suporta, na última situação pedimos auxílio aos bombeiros 

para ajudar a tirar lamas, pedregulhos foram recusadas que disseram que não era por conta deles, 

veio o trator da Junta dar aqui um auxílio, pronto pelo tempo disponível que tiveram, de resto é 

tudo por conta dos proprietários. 
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Como pode concluir-se na frase anterior, estamos perante o “pronto pontuante”, o 

qual serve para reorganizar ou reestruturar o pensamento da locutora sem que tenha de 

recorrer a pausas ou silêncios. 

Para responderem a estas questões, os alunos tinham consigo a transcrição da 

reportagem (ANEXO 3) e poderiam colocar questões acerca do vocabulário utilizado.  

Antes de realizarem os exercícios propostos, seguiu-se uma breve explicação do que são 

os marcadores conversacionais, sobre a importância de se abordar este tema nas aulas de 

PLE e quando e como se utilizam.  

Depois de um breve enquadramento teórico (ANEXO 1), procedeu-se à realização da 

tarefa, em pares, já que as atividades anteriores causaram muitas dificuldades e, 

consequentemente, uma sensação de desmotivação por parte do grupo.  

Analisando os resultados das duas tarefas, verificou-se que o grupo não apresentou 

muitas dificuldades em responder corretamente ao que era pretendido. Em relação à 

identificação dos valores semânticos dos marcadores “é assim” e “pronto” foi facilmente 

realizada, bem como a substituição do marcador “é assim” por outro semelhante e 

adequado ao contexto. Desta forma, o marcador “é assim” pode ser substituído por “quer 

dizer”, pois ambos reforçam uma ideia de reformulação do que foi dito anteriormente, 

com recurso a outras palavras ou expressões. Mas ambos os marcadores podem ser 

utilizados para preencher uma pausa ou silêncio. 

 A única questão na qual se verificou maior confusão e dúvida foi aquela em que os 

estudantes tinham de refletir acerca das expressões mais utilizadas na reportagem e 

procurar justificar a sua presença. Como se pôde verificar, apresentaram algumas 

dificuldades em perceber aquilo que era pretendido na resposta, já que era a primeira vez 

em que eram confrontados com este tema, o que gerou respostas diversas e erradas. 

Depois de explicada a questão da relação hierárquica entre os dois intervenientes e as 

diferenças de registo, os alunos não tiveram dúvidas e prosseguiram com a realização da 

ficha, sem dificuldades. 

 

3.2.2. Atividade sobre o Dia do Pai 

 

Uma vez que a primeira aula sobre a análise de marcadores conversacionais não foi 

bem recebida pelos estudantes, decidiu-se não continuar com o mesmo tema na segunda 
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unidade letiva. Deste modo, optou-se por criar materiais mais adequados e menos 

complexos, mas que fossem ao encontro das necessidades dos estudantes.  

Assim, implementou-se uma nova abordagem de análise dos marcadores que fosse mais 

acessível para o grupo e, ao mesmo tempo, que fosse ao encontro daquilo que me propus 

analisar neste estudo.  

Com efeito, a segunda atividade foi desenvolvida na segunda unidade didática em 

março, tendo como tema principal o Dia do Pai. 

Dado que no mês de março as aulas presenciais foram suspensas, os docentes tiveram de 

fazer algumas alterações ao seu programa escolar. Desse modo, a substituição das aulas 

presenciais pelas aulas online acarretou consigo algumas mudanças no que concerne às 

atividades planeadas pelos docentes. 

Tendo em vista essa nova conjuntura, propôs-se a realização de uma atividade em 

contexto assíncrono. Essa consistiu numa ficha de exercícios sobre o Dia do Pai, uma vez 

que a data de celebração coincidia com a segunda regência (19 de março), logo, pareceu-

nos pertinente incorporar esse tema na atividade relacionada com os marcadores. Dado 

que a tarefa consistia numa ficha de exercícios, não faria sentido a sua realização durante 

a unidade letiva, por isso, foi colocada na plataforma Google Classroom. A ficha foi 

colocada no final da aula e os estudantes tinham uma semana para realizá-la e enviá-la 

para o correio eletrónico da docente.  

Uma vez que se concluiu que os estudantes apresentam muitas dificuldades em perceber 

textos orais autênticos, optou-se por abordar este tema de forma diferente, recriando um 

diálogo entre dois intervenientes de forma escrita. Sabe-se que os enunciados orais estão 

intimamente relacionados com a análise de marcadores do discurso, já que se inserem, 

com frequência, no registo mais informal, contrariamente, em princípio, ao que acontece 

com os enunciados escritos20. Mas, como já foi referido acima, existem vários textos 

escritos que apresentam muitas marcas da oralidade e que podem ser sujeitos a uma 

análise deste género. Dado que o enunciado escrito consistiu numa recriação de um 

diálogo entre duas pessoas, muitos foram os elementos pragmáticos presentes na 

conversa. O tema principal da atividade era o Dia do Pai, logo, o diálogo era entre duas 

 

20 Sabemos que não podemos considerar oral sinónimo de informal e escrito sinónimo de formal, mas 

estamos a simplificar  conscientemente, por motivos pedagógicos. 
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irmãs e o objetivo dessa interação era decidir o que iriam oferecer ao seu pai nessa data 

(ANEXO 9) 

A abertura do diálogo consistia numa simples afirmação, não constando qualquer 

saudação inicial ou “conversa de circunstância”, dado que era uma imitação de uma 

interação oral entre duas pessoas da mesma família. O texto tinha muitas marcas de 

oralidade típicas de uma conversa informal e pouco vigiada, comos sejam: “ó pá”, “tá 

bem”, “ei”, “tipo”, “coisa”, “olha”, etc. Partindo da ideia de que é fundamental trabalhar 

a compreensão global do texto, antes de se estudar os valores semânticos e pragmáticos 

dos marcadores do discurso, o primeiro exercício consistia num exercício de interpretação 

com seis perguntas, ao qual os estudantes deveriam responder de forma completa. 

Analisando os resultados da primeira tarefa, concluiu-se que responderam de forma 

satisfatória e com alguma precisão, pois tinham a vantagem de ter o diálogo escrito e de 

poderem relê-lo.  

O segundo grupo consistia em dois exercícios, nos quais o principal objetivo era 

identificar os valores semânticos e pragmáticos dos marcadores: “então”, “tipo”, “pois”, 

“olha” e “é assim” e justificar com elementos presentes no texto o registo em que o 

diálogo se inseria. Relativamente à primeira pergunta do segundo grupo, os estudantes 

tinham que depreender que o diálogo se inseria no registo informal, dada a presença de 

palavras e expressões típicas de uma conversa pouco vigiada, tais como: “ó pá”, “tá”, 

“coisa”, “tipo”, “percebes”, “ei”. Analisando os resultados desta pergunta, pôde verificar-

se que a maioria dos alunos percebe bem a diferença entre um texto formal e informal e 

quais são os elementos que nos dão essa informação. Um resultado interessante que se 

obteve nesta tarefa foi de uma aluna de 25 anos que afirmou que o diálogo escrito era 

bastante informal, devido à presença de palavras e expressões que, na sua opinião, são 

proferidas pela camada mais jovem e, por isso, devem ser vistos como gíria. Apesar de a 

palavra “tipo” ser maioritariamente utilizada pela camada mais jovem, isto não significa 

que possamos inseri-la na categoria da gíria portuguesa. Além desta palavra, a aluna 

considerou outras expressões como gíria, por exemplo, "olha”, “pois”, “ó pá”, “tá”. Isto 

pode ser explicado pelo facto de a conversa ser entre duas jovens intervenientes, o que 

originou inferências erróneas por parte da estudante.  

A segunda tarefa consistia num exercício de escolha múltipla em que os estudantes 

deveriam deduzir o valor semântico e pragmático de alguns marcadores presentes no 
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texto, como por exemplo: “olha”, “pois”, tipo”, “então” e “é assim”. Desse modo, o 

marcador “olha” tem como valor semântico chamar a atenção do alocutário (tomada de 

vez), o marcador “tipo” é utilizado para introduzir uma ideia, mencionando um exemplo 

(manutenção de vez). Atente-se no seguinte excerto do diálogo escrito: 

 

Catarina: Não sei... Eu acho que não vale a pena dar-lhe roupa, ele já tem muita coisa. 

Filipa: Pois, também acho... tipo, podíamos dar-lhe aqueles saca-rolhas giros. 

 

Como podemos verificar, o marcador “tipo” apresenta o valor semântico de 

manutenção de vez, uma vez que este é utilizado no meio do turno de fala da locutora.  

O mesmo marcador pode apresentar outros valores semânticos dependendo do 

contexto em que é utilizado. Neste caso, equivale a “por exemplo”. 

 

Em relação ao marcador “pois” é utilizado para concordar com a ideia do outro 

(concordância total), o marcador “então” para perguntar de forma pouco explícita que 

ideia teve o outro (cedência de vez) e o marcador “é assim” para explicar a ideia que vem 

a seguir (tomada de vez). Veja-se o seguinte exemplo: 

 

Filipa: E quando é que vamos comprar a prenda? 

Catarina: É assim... Eu amanhã não posso, já combinei ir com a Andreia ao cinema. 

Como podemos ver, “é assim” apresenta o valor semântico de tomada de vez, uma 

vez que é utilizado no início do turno de fala da locutora. Tem, além disso, o valor de 

marcar que o locutor vai expor a sua ideia. Tal como o marcador “tipo” o seu valor 

semântico pode variar consoante o contexto em que se insere. Tem, além disso, o valor 

de marcar que o locutor vai expor a sua ideia. 

 

Analisando os resultados desta tarefa, pudemos concluir que os estudantes não 

sentiram dificuldades em realizar corretamente o exercício, conseguindo, por isso, 

deduzir as funções comunicativas de cada marcador.  

Finalmente, o último exercício proposto tinha como principal finalidade perceber se 

os estudantes sabiam utilizar corretamente alguns marcadores conversacionais, através da 

recriação de um diálogo totalmente informal, em forma de escrita, no qual deveriam 
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utilizar adequadamente alguns elementos, tais como: é assim, tipo, pois, então, olha, 

mesmo. Além destes marcadores, poderiam utilizar outros que fossem igualmente 

pertinentes. Deveriam ter em conta o diálogo anterior e recriar uma situação em que 

conversavam com um amigo seu na tentativa de escolher uma prenda de aniversário para 

outro. Dadas as idades do grupo, decidiu-se não continuar com o tema do Dia do Pai, pois 

poderia ser desconfortável para alguns estudantes. O texto não devia exceder as 170 

palavras e deveriam respeitar a estrutura de um diálogo.  

Analisando os diálogos escritos, o uso de marcadores do discurso está representado 

no quadro 5.  

Verifica-se que a maioria dos estudantes utilizou os marcadores de forma correta, 

utilizando aqueles que eram pedidos na instrução e outros presentes no seu universo 

linguístico, dado que estão em imersão. Também se verifica que a maioria respeitou o 

facto de o diálogo ter de ser totalmente informal, recorrendo a marcas ou expressões da 

linguagem corrente, tais como: “oi”, “ei”, “cena”, “sei lá”, “coisa”, “fixe”, “tá”, etc. Ainda 

assim, analisando alguns textos, podemos identificar certas marcas que não são típicas de 

uma conversa espontânea e informal, como, por exemplo, o uso do Condicional e o Futuro 

Imperfeito do Indicativo. Também o uso de verbos e adjetivos menos frequentes nas 

conversações, como sejam: planear, verificar, indicar, ensolarado, etc. 
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Como podemos verificar pelos resultados obtidos decorrentes das produções escritas dos 

aprendentes, os marcadores do discurso mais utilizados são os de concordância total, 

manutenção de vez e tomada de vez, com as funções de manifestação de assentimento 

face às assunções feitas pelo locutor e gestão dos tópicos conversacionais, destacando-se 

o marcador “então”. 

Desta forma, os marcadores mais utilizados pelos estudantes são “então” e “olha”, com 

15 e 10 ocorrências, respetivamente. Uma razão que pode explicar a preferência pelos 

marcadores “então” e “olha” é o facto de a língua materna de alguns estudantes ser o 

espanhol, daí a presença destes dois em vários contextos. Deste modo, o marcador “então” 

pode ser facilmente traduzido por entonces e o marcador “olha” por mira, tantas vezes 

aplicados nas interações verbais entre hispanofalantes.  

Produções escritas dos aprendentes 

Classificação Taxonómica dos MCs segundo a proposta de Fátima Silva e Ana Pimentel 

Tomada de 

vez 

Manutenção 

da vez 

Concordância 

Total 

Concordância 

parcial 

Manifestação 

de atitude 

Cedência de 

vez 

Cessação 

de vez 

olha se calhar é isso pois, mas a sério? então? então 

pois então pois é     

então olha exatamente     

é assim tipo pois     

  mesmo     

  boa! 

 

    

  claro!     

  é isso mesmo 

 

é verdade 

 

pois não 

    

Tabela 5 Ocorrências de marcadores do discurso nos diálogos escritos 
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Analisando o quadro acima, o marcador “então” assume vários valores semânticos 

e pragmáticos, tais como: iniciar o discurso, introduzir uma conclusão, terminar o 

discurso e ceder a vez ao outro falante. O marcador “olha” é, maioritariamente, utilizado 

para chamar a atenção do alocutário sobre algo que é de grande importância e pertinência.  

Com apenas uma ocorrência, o marcador “pois não” está inserido na categoria dos 

marcadores de concordância total, mas, analisando o contexto em que este é utilizado, 

concluiu-se que o estudante não o aplicou adequadamente. Atente-se no seguinte 

exemplo21: 

 

Pedro: A serio? Eu achaba que era para dentro do duas semanas. 

David: Pois não.  Então O que é que nos vamos dar? 

 

Como podemos ver, a resposta “pois não”, nunca seria possível neste contexto, dado 

que o locutor não introduz nenhuma ideia de negação, o que invalida totalmente a resposta 

do alocutário. Desse modo, apenas 4 respostas seriam possíveis: “não”, “pois, mas não” 

“mas não é” ou “mas não”. Se o enunciado de Pedro fosse uma frase negativa, a resposta 

“pois não” já revelaria concordância do interlocutor. 

A ocorrência deste marcador pode ser explicada pelo facto de ter sido utilizado por um 

hispanofalante, dado que pois não não adquire o mesmo valor semântico que pues no na 

língua espanhola. Deste modo, o marcador apresenta o mesmo significado que a 

expressão portuguesa “pois, mas não”. Neste caso, a função semântica não é de 

concordância total, mas sim de discordância do interlocutor. 

Dentro da categoria dos marcadores de concordância total, os mais utilizados são 

“pois”, e “boa” e os menos utilizados são “exatamente”, “claro” e “é verdade22”. 

 

Atividade sobre Celebridades e Profissões 

 

 

21 Este exemplo foi retirado da produção escrita de um estudante hispanofalante, o que pode explicar o 

“pois não”. 

22 Decidiu-se incluir o marcador “é verdade” na proposta taxonómica dos MCs, uma vez que este apresenta 

o mesmo comportamento em relação aos restantes marcadores de concordância total.  
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Esta atividade foi proposta no dia 7 de junho, inserida na temática sobre celebridades 

portuguesas e respetivas profissões.  

A tarefa foi realizada em contexto assíncrono e os estudantes tinham uma semana para 

enviar as suas respostas para o meu correio eletrónico. 

Na aula anterior, foram trabalhados conteúdos lexicais, tais como: as profissões e 

algumas características sobre as mesmas e, consequentemente, profissões de algumas 

celebridades portuguesas importantes, dos ramos da música, jornalismo, representação, 

literatura, arquitetura, moda e televisão. Essas celebridades eram: Álvaro Siza Vieira, 

Ricardo Pereira, Cristina Ferreira, Sara Sampaio, Fátima Lopes, José Saramago, Ana 

Moura, Rodrigo Guedes de Carvalho e António Zambujo.  

Com efeito, implementou-se uma atividade na qual os estudantes teriam de ouvir um 

diálogo entre dois amigos sobre alguns artistas de comédia, como por exemplo: Bruno 

Nogueira, Nuno Markl e Fernando Rocha. A atividade consistiu na gravação de uma 

conversa totalmente informal, entre dois amigos, sobre o último direto do Bruno 

Nogueira, na companhia do seu amigo radialista e também comediante, Nuno Markl. 

Dado que os estudantes vêm de vários países, decidiu-se incluir algumas fotografias 

destas três celebridades, ao longo da conversa gravada, com o objetivo de alargar o 

conhecimento dos aprendentes acerca da comédia em Portugal e para poderem ter 

oportunidade de pesquisar o trabalho de cada um deles.  

A gravação tem uma duração de cerca de 3 minutos, nos quais é possível visualizar 

três fotografias relativas aos três comediantes mencionados na conversa. A transcrição do 

diálogo foi disponibilizada após a realização da ficha de exercícios (ANEXO 14), de 

forma a que os estudantes pudessem rever as suas respostas e visualizar, por escrito, 

algumas palavras ou expressões utilizadas na conversa que fossem mais difíceis de 

descodificar. 

A estrutura da atividade é composta por três exercícios de natureza diferente: escolha 

múltipla, identificação de excertos falsos e dedução dos valores semânticos e pragmáticos 

de alguns marcadores presentes no diálogo, tais como: “é assim”, “pois”, “tipo”, “é isso”, 

“agora imagina”, “tás a ver”, “tipo”, “olha”.  Desse modo, o marcador “é assim” é 

utilizado para explicar uma ideia que vem a seguir (tomada de vez), o marcador “pois” 

para dar a informação de que se está a ouvir aquilo que é dito pelo outro (concordância 

total), o marcador “tipo” para explicar uma ideia anterior (manutenção da vez), o 
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marcador “é isso” para concordar com a ideia do outro (concordância total), o marcador 

“imagina” para criar um cenário na cabeça do outro (manutenção da vez), o marcador 

“tás a ver” para perguntar de forma explícita se o outro está a perceber o que está a ser 

dito (manutenção de vez) e o marcador “olha” para chamar a atenção do outro 

(manutenção de vez). 

 Analisando os resultados obtidos nesta atividade, pode verificar-se que a maioria dos 

estudantes não teve dificuldades na dedução das funções comunicativas dos marcadores 

presentes no diálogo e que compreenderam bem a conversa, respondendo corretamente 

aos dois exercícios de compreensão global do texto (identificação de excertos falsos e 

escolha múltipla).  

Relativamente ao marcador “tipo”, notou-se que alguns estudantes optaram pela opção a) 

(iniciar o seu discurso), em vez da opção d) (explicar uma ideia anterior). Isto pode ser 

explicado devido ao facto de a frase retirada do diálogo começar por letra maiúscula, o 

que levou alguns estudantes a inferir que a pessoa estava, efetivamente, a iniciar o seu 

discurso. Mas, se ouvissem com mais atenção, teriam percebido que a pessoa não iniciou 

o seu discurso com a frase “Era tipo… era tipo um concerto…”, mas sim com o marcador 

de manutenção de vez “entendes?”, o que confirma a ideia de que o locutor já estava a 

tentar explicar uma determinada situação anterior, daí a presença destes dois marcadores. 

Em relação ao exercício de escolha múltipla, concluiu-se que não houve quaisquer 

dificuldades por parte dos estudantes em interpretar a conversa entre os dois amigos, pois 

puderam ter a oportunidade de ouvir várias vezes a gravação e responder calmamente aos 

exercícios. Finalmente, no que concerne ao exercício de identificação dos excertos falsos, 

concluiu-se que alguns estudantes não assinalaram como falso um dos seguintes 

exemplos: “Lembras-te daquele comediante, o Nuno Markl? É super fixe”. Isto pode ser 

explicado, uma vez que este comediante é mencionado na conversa, mas não desta forma, 

o que confirma a ideia de que os estudantes ainda têm algumas dificuldades em 

compreender integralmente textos falados e autênticos, ainda que sejam curtos.  

Em suma, pode concluir-se que os estudantes aderem bastante melhor a este tipo de 

atividades quando são em contexto assíncrono, dado que têm a oportunidade de ouvir 

várias vezes as gravações, rever as suas respostas e procurar o significado de algumas 

palavras ou expressões mais complexas. 

 



 
 

78 
 

3.2.3. Atividade sobre os Santos Populares 

 

Esta atividade foi proposta no dia 9 de junho, inserida no tema dos Santos Populares, 

nomeadamente, o São João no Porto. 

Tal como a tarefa anterior, foi realizada em contexto assíncrono e estabeleceu-se um 

prazo de uma semana para os estudantes enviarem as suas respostas.  

Apesar de as festas populares não terem sido celebradas da mesma forma como nos 

anos anteriores, devido à pandemia, optou-se por falar sobre este tema, de modo a que os 

estudantes pudessem alargar o seu conhecimento acerca da cultura portuguesa.  

Com efeito, e seguindo a linha de pensamento da aula do dia 4 de junho, foi proposta 

uma atividade, na qual os estudantes deveriam ouvir uma conversa entre dois amigos 

sobre o modo de celebração da festa do São João, este ano.  

Tal como a atividade anterior, também a conversa continha algumas imagens referentes 

aos elementos mais típicos desta festividade, como sejam: martelinhos, manjerico, fogo 

de artifício, alho porro, etc. Deste modo, o estudante familiarizar-se-ia com alguns dos 

termos referentes a esta festividade tão importante. 

O diálogo tem uma duração de 2 minutos e 21 segundos e diz respeito a uma interação 

entre dois amigos que tentam decidir como vão celebrar o São João, tendo em 

consideração o contexto de pandemia. 

Contrariamente à atividade anterior, esta foi realizada na internet, no seguinte site: 

https://learningapps.org/display?v=pud0qv29j2 

Este site consiste numa ferramenta de apoio aos docentes, o qual tem como principal 

objetivo a criação de exercícios originais e inovadores, de forma a motivar os estudantes 

para o estudo de vários tópicos lexicais, gramaticais e linguísticos. Esta ferramenta 

oferece vários tipos de atividades, tais como: corrida de cavalo, palavras cruzadas, jogo 

da forca, quem quer ser milionário, vídeos interativos, quebra-cabeças, etc.  

Para a realização desta tarefa, implementou-se um exercício de escolha múltipla em 

formato de corrida de cavalo, no qual os alunos teriam de seguir as instruções colocadas 

no Google Classroom. Atente-se nos seguintes passos: 

“- Para realizar o exercício deve clicar no seguinte link: 

https://learningapps.org/display?v=pud0qv29j20  

- Este link vai direcioná-lo para um exercício de escolha múltipla.  

https://learningapps.org/display?v=pud0qv29j20


 
 

79 
 

- Para começar a fazer o exercício deve escolher a opção "jogar sozinho" ou "play alone". 

Antes de clicar nesta opção, vai aparecer-lhe a instrução do exercício.  

- Em seguida, vão aparecer as perguntas e terá de selecionar a opção correta.  

- No final, irá aparecer se ganhou a corrida de cavalo ou não, no canto inferior esquerdo.” 

De forma a poder analisar os resultados obtidos pelos aprendentes, foi proposto que 

tirassem um print screen ou captura de ecrã a cada resposta dada. Em alternativa, podiam 

tirar uma fotografia com o telemóvel e enviar para o meu email. 

Tendo em consideração as atividades anteriores, as primeiras questões consistem em 

perguntas simples de interpretação do diálogo e as restantes na dedução dos valores 

semânticos e pragmáticas dos marcadores utilizados na conversa: “pois”, “olha”, “tipo”, 

“se calhar”, “quer dizer” e “é assim”. Desse modo, o marcador “pois” apresenta duas 

funções semânticas: dar a informação de que o outro está a ouvir aquilo que é dito pelo 

locutor e iniciar o seu discurso e concordar com a ideia do outro (concordância total), o 

marcador “olha” para chamar a atenção do alocutário (manutenção da vez), o marcador 

“tipo” para explicar uma ideia que vem a seguir (manutenção de vez), o marcador “se 

calhar” para dar a informação de que o locutor não tem a certeza da sua ideia 

(manutenção de vez), o marcador “quer dizer” para o locutor pensar naquilo que vai dizer 

e restruturar o seu pensamento (manutenção de vez) e o marcador “é assim” para 

explicar uma ideia que vem a seguir (tomada ou manutenção de vez). 

Em termos de análise, concluiu-se que os estudantes aderiram bastante bem a este 

tipo de atividade, não apresentando qualquer dificuldade em realizá-la na internet. Em 

relação aos resultados obtidos, concluiu-se que, comparativamente com as outras 

atividades, houve mais dificuldades no exercício de dedução dos valores semânticos e 

pragmáticos dos marcadores conversacionais. Em termos gerais, concluiu-se que houve 

mais dificuldades em determinar o valor semântico dos marcadores “é assim” e “quer 

dizer”. 

Em relação ao marcador “é assim”, concluiu-se que alguns estudantes escolheram 

opções diferentes entre si, como por exemplo: demonstrar ao locutor que está a ouvir o 

que é dito e explicar a ideia anterior. Analisando a primeira função comunicativa, pode 

verificar-se que este marcador foi visto no diálogo como um elemento fático, semelhante 

ao marcador “pois”. Veja-se o seguinte excerto extraído do diálogo: 
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B: É assim, estás numa pandemia, não é? 

C: Oh sim, eu sei, mas… 

B: O problema, é, é, é mesmo o facto de não podermos estar com os nossos amigos  

e podermos fazer uma festa à vontade. 

 

Como podemos verificar, “é assim” é utilizado no início do turno de fala como uma 

chamada de atenção para algo que vai ser explicado posteriormente, invalidando, por 

completo o valor de concordância total e dando lugar ao valor de tomada de vez. 

Observando a segunda função comunicativa, pode concluir-se que o marcador “é assim” 

nunca poderia apresentar a função semântica de explicar a ideia anterior, dado que é 

utilizado no início do turno de fala do locutor em resposta à afirmação proferida pelo 

interlocutor. Atente-se no seguinte excerto do diálogo que comprova bem este facto: 

 

C: Oh, sim… mas, sei lá… quer dizer… ah… o São João é uma coisa tão importante e 

vão cancelar? Não acho normal… ah… ainda por cima é ao ar livre. 

B: É assim, estás numa pandemia, não é? 

C: Oh sim, eu sei, mas… 

B: O problema, é, é, é mesmo o facto de não podermos estar com os nossos amigos  

e podermos fazer uma festa à vontade. 

 

Relativamente ao marcador “quer dizer”, este foi alvo de várias respostas, como: 

reformular uma ideia anterior e nenhuma das opções anteriores, o que pode ser 

facilmente justificado pelo facto de o marcador assumir, simultaneamente, um valor de 

reformulação e formulação. Neste caso específico, pode verificar-se que o marcador não 

é utilizado para reformular uma ideia anterior, mas sim para preencher uma pausa 

discursiva, funcionando como um “filler”, o que reflete a falta de planificação prévia do 

que se pretende comunicar. Atente-se na frase retirada do diálogo que comprova esta ideia 

de preenchimento de uma pausa através de marcadores: 

C: Oh, sim… mas, sei lá… quer dizer… ah… o São João é uma coisa tão importante e 

vão cancelar? Não acho normal.  

 Deste modo, o marcador é utilizado com o objetivo de dar tempo ao locutor para 

procurar as palavras que pretende comunicar. Esta ideia de falta de planificação mental 
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está bem presente na frase, devido à expressão “sei lá” e a algumas marcas de hesitação 

como: pausas silenciosas e pausas preenchidas do tipo “ah”.  

 

 

3.2.4. Análise do Podcast “Practice Portuguese” 

 

Esta atividade foi proposta no dia 26 de junho, no âmbito da aula do dia 24 de junho, 

na qual foram realizados alguns exercícios de revisão para o teste de avaliação, 

inclusivamente exercícios para praticar a compreensão oral e, consequentemente, 

interação e conversação.  

Tal como as outras atividades, foi desenvolvida em contexto assíncrono, dado que 

os estudantes pareceram aderir bastante melhor a este tipo de tarefas quando realizadas 

em casa.  

A tarefa implementada consistiu na análise de um diálogo entre uma avó e o neto, 

inserido num Podcast bastante conhecido chamado “Pratice Portuguese”. Este podcast 

tem como principal objetivo ensinar os estrangeiros a falar a Língua Portuguesa, através 

de vídeos e áudios sobre variadíssimos temas, incluindo lendas e tradições típicas 

portuguesas. O diálogo escolhido para esta atividade chama-se “A nossa brincadeira”, o 

qual consiste numa conversa telefónica autêntica entre a avó do autor do podcast e o 

próprio.  

A razão pela qual se decidiu analisar este diálogo prende-se com o facto de ser uma 

conversa espontânea e autêntica, na qual os estudantes podem aprender muito vocabulário 

e familiarizar-se com palavras e expressões típicas de um falante português de uma faixa 

etária mais avançada.  

Este exercício foi criado no programa Learning Apps, no qual os estudantes poderiam 

ouvir e visualizar a conversa e, durante a mesma, tinham de responder às perguntas que 

iam aparecendo durante a visualização do vídeo. O exercício pode ser visualizado ao 

clicar no seguinte site23: 

https://learningapps.org/display?v=pdk3mn93a20  

 

23 O exercício foi feito com recurso a ferramentas disponibilizadas pelo programa e é de produção própria.  

https://learningapps.org/display?v=pdk3mn93a20
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Obedecendo à estrutura das atividades anteriores, as primeiras perguntas consistiam 

em questões de interpretação do diálogo, como sejam: Verdeiro e Falso, preenchimento 

de espaços em branco e escolha múltipla. As restantes consistiam na dedução dos valores 

semânticos e pragmáticos de alguns marcadores, tais como: “então”, “sei lá”, 

“exatamente” e “pois”. Deste modo, o marcador “então” é utilizado no diálogo com o 

objetivo de o alocutário iniciar o seu discurso, respondendo afirmativamente à pergunta 

feita pelo locutor (tomada de vez), o marcador “sei lá” para demonstrar ao outro de que 

não tem a certeza de alguma coisa (tomada de vez), o marcador “pois” para demonstrar 

ao outro que está a ouvir o que é dito e que pretende iniciar o seu discurso (tomada de 

vez) e, finalmente, o marcador “exatamente” para concordar com a ideia do outro 

(concordância total). 

Em relação ao prazo de realização da atividade, os estudantes tinham uma semana 

para enviar as suas respostas e, após a receção do feedback, seria fornecido aos alunos a 

transcrição do diálogo (ANEXO 20), com a finalidade de poderem rever as suas respostas, 

alterando aquilo que achassem necessário. 

Relativamente aos resultados da atividade, pode concluir-se que o exercício de 

dedução dos valores semânticos e pragmáticos dos marcadores presentes no diálogo não 

constituiu uma dificuldade para os estudantes, verificando-se apenas uma resposta errada 

quanto à função comunicativa do marcador “pois”.  

Deste modo, um dos estudantes respondeu que “pois” era utilizado pelo alocutário para 

concordar com a ideia do outro (concordância total), mas se observarmos com atenção, 

podemos perceber que “pois” serve para dar a informação de que o alocutário está a ouvir 

o que é dito e que pretende iniciar o seu discurso. Atente-se no seguinte excerto retirado 

da conversa telefónica: 

 

Neto: Não tem fotografias é tudo só para ouvir, é como se fosse, é como se fosse um 

programa de rádio. 

Avó: Ah, pois! É para gozar comigo, tá visto… as palavras que eu digo, o teu pai ria-se 

que se partia, mais a tua mãe, é só para o gozo.  

 

Como podemos verificar, o marcador “pois” utilizado pela avó não tem qualquer 

valor semântico de concordância total, mas sim de comprovação de que está a seguir a 
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linha de pensamento do locutor, assumindo uma determinada ideia que é consequência 

direta da afirmação proferida pelo neto. 

Em relação ao marcador “sei lá”, é pertinente explicar que, no contexto em que este 

é utilizado, não assume um valor de total desconhecimento de determinada situação, 

devido à frase que é dita imediatamente a seguir: 

 

Neto: Achas que o teu português vai ajudar as pessoas? 

Avó: Ai sei lá, filho… eu acho… aí já acho que não. 

 

Como pode concluir-se, o marcador “sei lá” vem acompanhado de um verbo com o 

valor epistémico de crença “achar”, que nos mostra que a locutora não tem a certeza sobre 

uma determinada situação, mas já apresenta uma opinião parcialmente formada, 

independentemente de esta ser correta ou não. 
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3.2.5. Sugestões finais 

 

O desenvolvimento das atividades descritas anteriormente esteve dependente de 

vários fatores, mais especificamente, o facto de se ter concluído que os estudantes 

apresentam muitas dificuldades no que concerne à compreensão de textos orais, informais 

e autênticos. Estas dificuldades acarretaram consigo alguns obstáculos na criação de 

materiais didáticos que fossem adequados e pertinentes, tanto para o desenvolvimento do 

percurso dos indivíduos enquanto aprendentes da Língua Portuguesa, como para o estudo 

em análise. 

Com efeito, refere-se nesta secção algumas sugestões de melhoria, no tocante à 

exploração dos marcadores do discurso com os estudantes.  

Relativamente à unidade letiva sobre os fenómenos atmosféricos e o meio ambiente, 

poderia ter-se optado por abordar os marcadores conversacionais de um modo mais 

simples, em vez de se ter utilizado o temo técnico para descrever estes elementos. Deste 

modo, seria mais vantajoso, omitir a parte técnica e passar para uma descrição menos 

complexa dos marcadores. Além disto, poderia ter sido benéfico desacelerar o ritmo de 

fala da entrevistada, de forma a que os alunos pudessem interpretar melhor a reportagem 

e realizar os exercícios corretamente.  

Ainda nesta unidade, poderia ter-se escolhido que os alunos tentassem realizar os 

exercícios propostos de forma individual e não em conjunto com a turma e a professora. 

Apesar de ter sido essa a ideia inicial, uma vez que se notaram bastantes problemas nos 

exercícios de interpretação da reportagem, achou-se, na altura, que seria melhor fazê-lo 

em grupo. Desta forma, os estudantes não desempenharam um papel ativo na tarefa a 

realizar e, talvez por isso, tenham apresentado alguns traços de desmotivação. Desse 

modo, poderia ter sido colocada a reportagem cada vez que se fazia um exercício, fosse 

ele de interpretação ou de dedução dos valores semânticos e pragmáticos dos marcadores.  

Finalmente, no tocante à ficha formativa sobre o Dia do Pai, poderia ter-se optado 

por não incluir os marcadores do discurso a utilizar, na instrução da tarefa de escrita, e ter 

dado oportunidade a que os estudantes pudessem, livremente, utilizar alguns marcadores 

que achassem pertinentes e adequados ao contexto. Desse modo, os resultados poderiam 

ter sido mais diversos e menos “controlados”.  
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Conclusões 

 

Com o presente relatório, pretendeu-se empreender uma reflexão acerca do ensino 

dos marcadores do discurso na aula de PLE. Procurou-se sensibilizar os estudantes para 

a análise destes elementos, através de uma bateria de exercícios que fomentassem o 

desenvolvimento da competência comunicativa. 

Numa primeira parte, elaborou-se um enquadramento teórico do objeto de estudo. 

Este enquadramento engloba vários aspetos pertinentes acerca dos marcadores, como por 

exemplo, a definição e classificação dos mesmos, recorrendo às propostas de Fraser 

(1999), Marcuschi (2010) e Ana Pimentel e Fátima Silva (2013). Desse modo, 

confrontou-se as posições dos autores e pôde concluir-se que a proposta de Fraser (1999), 

ainda que relevante, é bastante redutora no que concerne à classificação destes elementos, 

inserindo-os na categoria dos conetores do discurso.  

Apresentaram-se também algumas características próprias destas unidades, das 

quais se destacam a polifuncionalidade do ponto vista pragmático-discursivo, na medida 

em que é necessário analisar o contexto em que cada marcador se insere, tendo como 

certo que os valores semânticos dos mesmos podem variar entre si e ser mais do que um, 

consoante o contexto.  

É, igualmente, evidenciado, nesta análise, o contributo do princípio da cortesia e 

delicadeza, dado que os marcadores são muitas vezes utilizados para preservar a face do 

Outro e demonstrar manifestações de apoio ao interlocutor. 

Porém, a subjetividade e complexidade do tema, constitui verdadeiros obstáculos 

para o docente de PLE, entre os quais se destacam o facto de estes desempenharem 

inúmeras funções semânticas, o que potencia uma ambiguidade na utilização destes 

elementos e, consequentemente, na correção de usos inapropriados e a ausência de 

inclusão deste tema nos manuais de PLE, que vem dificultar bastante a implementação 

de propostas de abordagem pedagógico-didática eficientes e eficazes. 

De forma a colmatar estas lacunas, propôs-se atividades que fossem ao encontro das 

necessidades dos estudantes enquanto aprendentes de Língua Portuguesa e expuseram-se 

alguns argumentos que justificam a inclusão deste tema nas aulas de PLE, como por 

exemplo, o facto de permitir que o aprendente perceba que existem várias maneiras de 

comunicar. É necessário demonstrar a existência de vários registos ou contextos 
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diferentes entre si para que possam adequar os seus enunciados linguísticos da forma mais 

eficiente possível, quer ao destinatário, quer ao tema, quer aos objetivos comunicativos, 

quer ao contexto em geral. Este domínio dos marcadores vai permitir que o aluno possa 

manter uma conversação com um falante nativo, sem que passe pelos constrangimentos 

de não compreender bem os enunciados proferidos pelo interlocutor.  

Relativamente às propostas implementadas, pôde concluir-se que este tema, num 

primeiro momento, não foi facilmente aceite pelos estudantes. A capacidade de 

compreensão oral de textos autênticos foi, sem dúvida, umas das grandes dificuldades a 

ultrapassar, ainda que houvesse estudantes com mais propensão para desenvolver esta 

competência. Deste modo, foi preciso reinventar alguns matérias didáticos, o que explica 

o facto de a maioria das atividades terem sido feitas em contexto assíncrono e na internet, 

dado o caráter inovador de que essas ferramentas dispõem.  

Nas atividades que proponho, procurei que toda elas obedecessem à mesma 

estrutura: a primeira parte consiste no visionamento de um diálogo, tanto oral como 

escrito, no qual os primeiros exercícios estão relacionados com a interpretação global do 

enunciado e a segunda parte com a identificação das funções semânticas dos marcadores 

presentes nesses diálogos, assim como a sua aplicação e uso na produção. 

Com efeito e, em linhas gerais, pôde verificar-se que os alunos aderiram bastante 

bem às atividades propostas fora do contexto de sala de aula e revelaram alguma 

facilidade em identificar os valores semânticos dos marcadores, assim como em utilizá-

los corretamente no seu discurso. Também foi evidente o entusiasmo e interesse por parte 

dos mesmos quanto às propostas de exercícios feitas na internet, dado o feedback de 

alguns deles, nomeadamente no exercício do podcast “Practice Portuguese”. 

Ainda que subsistam dificuldades no que concerne à compreensão de textos orais, pôde 

verificar-se uma evolução neste sentido, tanto nos resultados obtidos24, como no 

desempenho em contexto de sala de aula.  

Deste modo, podemos concluir que o estudo dos marcadores discursivos em 

contexto de aula de PLE deveria ocupar um lugar bastante proeminente no 

desenvolvimento da competência comunicativa e, consequentemente, nas interações 

 

24 Os resultados dos estudantes foram devidamente comentados e analisados na secção “Descrição e 
análise das atividades desenvolvidas”. 
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orais. Portanto, e de forma a colmatar algumas lacunas que ainda surgem na prática da 

oralidade, a utilização de materiais reais e autênticos consiste numa mais valia para o 

aprendente, já que terá a oportunidade de reconhecer algumas estruturas de gramática de 

uso e, por conseguinte, compreender enunciados mais complexos proferidos pelos 

nativos. 

Em suma, compreende-se que o estudo destes elementos tão versáteis e complexos 

potencia uma maior consciencialização ou sensibilização para a necessidade de 

adequação sociolinguística, domínio e uso pertinente dos mecanismos reguladores do 

discurso oral. 
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Anexo 1 

 

Proposta de definição dos marcadores do discurso em contexto de sala 

de aula 

 

Marcadores discursivos são palavras ou expressões que desempenham várias funções e 

que são extremamente importantes para a compreensão de um texto. Geralmente, estão 

presentes numa conversa oral e pouco formal. Não contribuem, propriamente, para o 

desenvolvimento do texto, mas ajudam a estruturar o mesmo. A importância de estudar 

estes elementos prende-se com o facto de os alunos terem a necessidade de perceber como 

é que as pessoas, fora do contexto académico e profissional, comunicam. Uma vez que 

estão em contexto de imersão linguística, ou seja, estão a aprender português em Portugal, 

é de extrema relevância que saibam e entendam o que uma pessoa está a querer dizer.  
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Anexo 2 

 

Excerto da reportagem “Mau tempo provoca inundações em Longos” 

 

Reportagem completa disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=a80hrSOnwMY 
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Transcrição da reportagem 

 

L1: O mau tempo faz-se sentir um pouco por todo o concelho de Guimarães provocando 

várias inundações. Os bombeiros voluntários das Taipas foram mobilizados para a rua de 

Entre as Águas, em Longos, para responderem aos apelos dos populares que viram a água 

a entrar pelas suas casas. Uma situação que se repete naquele local, segundo a moradora 

Liliana Machado.  

 

L2: Pelo menos é a segunda vez que isto acontece freq… assim com tanta intensidade, é 

assim várias chuvas já provocam este tipo de danos, mas muito muito assim acentuados 

é pela segunda vez. É assim, ninguém tem ninguém diz que ninguém tem culpa porque 

isto é condições atmosféricas, mas acho que deveria haver mais um tipo de cuidado na 

aliviação de acadutos, ou então a Câmara Municipal, Proteção Civil, Junta de Freguesia 

qualquer membro que fosse fazer um tipo de resgate de qualquer prevenção para que isto 

não volte a acontecer, porque eu tenho as minhas casas completamente inundadas e é 

assim, e não sei porque é assim se continuar assim e o Inverno que estamos a começar, 

se continuar assim, claramente que vai acontecer mais vezes estas situações.  

 

L1: Os prejuízos ainda estão por calcular, certo é que dois portões ficaram danificados, o 

mesmo acontecendo a uma viatura, e dentro de portas, onde a água entrou, muitos danos 

para fazer contas. Liliana Machado refere que os prejuízos são para os moradores.  

 

L2: É assim, os prejuízos ninguém os suporta, na última situação pedimos auxílio aos 

bombeiros para ajudar a tirar lamas, pedregulhos foram recusadas que disseram que não 

era por conta deles, veio o trator da Junta dar aqui um auxílio, pronto pelo tempo 

disponível que tiveram, de resto é tudo por conta dos proprietários. 
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Exercício de Verdadeiro e Falso  

 

Ouça com atenção a reportagem e diga se as seguintes frases são verdadeiras (V) ou 

falsas (F). Corrija as falsas.  

A entrevista passa-se numa localidade chamada Longos. Verdadeiro 

A situação de mau tempo extremo aconteceu uma única vez nesta localidade. Falso: 

pelo menos duas vezes. 

A entrevistada afirma que não é comum haver este tipo de chuvas. Falso- Várias chuvas 

já provocaram vários estragos. 

A entrevistada pensa que é necessário tomar outras medidas para combater as inundações. 

Verdadeiro 

Os bombeiros ajudam os moradores com os prejuízos causados pelas cheias. Falso- 

apenas o trator da Junta deu um auxílio, mas de resto quem teve de pagar os 

prejuízos foram os moradores. 

O mau tempo fez-se sentir um pouco por todo o concelho de Guimarães. Verdadeiro 

 

 

Nota: A cor vermelha corresponde à correção do exercício. 
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Exercício de escolha múltipla 
 

Atente nas seguintes frases. Escolha a opção correta, de acordo com o vídeo.  

 

A entrevistada afirma que as inundações são... 

a) … muito acentuadas.  

b) … pouco acentuadas. 

c) … mais ou menos acentuadas. 

d) … nenhuma das anteriores. 

 

A entrevistada afirma que a culpa destas inundações é... 

a) … dos bombeiros. 

b) … da Junta de Freguesia. 

c) … das condições atmosféricas. 

d) … dos moradores. 

 

Liliana Machado afirma que quem deveria responsabilizar-se pelo que aconteceu  

é/são... 

a) … câmara Municipal. 

b) … proteção Civil. 

c) … junta de Freguesia. 

d) … qualquer uma das anteriores. 

 

A entrevistada está... 

a) … contente com a situação. 

b) … descontente com a situação. 

c) … indiferente à situação. 

d) … nenhuma das anteriores. 
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Se o mau tempo continuar, Liliana Machado acha que as inundações... 

 

a) … vão repetir-se. 

b) … não se vão repetir. 

c) … podem repetir-se. 

d) … nenhuma das anteriores. 

 

A moradora refere que os prejuízos vão ser pagos... 

a) … pela Junta de Freguesia. 

b) … pelos Bombeiros da localidade. 

c) … pela Câmara Municipal. 

d) … pelos moradores. 
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Anexo 6 

 
Exercício de identificação de excertos falsos 

 

Veja com atenção os seguintes excertos da reportagem. É capaz de identificar os 

excertos falsos? Corrija-os. 

 

a) “… os prejuízos ninguém os suporta, na última situação pedimos auxílio aos nossos 

vizinhos para nos ajudar a construir o aqueduto…” 

Falso: os prejuízos ninguém os suporta, na última situação pedimos auxílio aos 

bombeiros para ajudar a tirar lamas, pedregulhos…” 

 

b) “… é assim, ninguém diz que ninguém tem culpa porque, isto é, condições 

atmosféricas, mas acho que deveria haver mais um tipo de cuidado na aliviação de 

acadutos...” 

 

c) “… os prejuízos ainda estão por calcular, certo é que duas quintas foram 

destruídas…” 

Falso: “… os prejuízos ainda estão por calcular, certo é que dois portões ficaram 

danificados, o mesmo acontecendo a uma viatura…” 

 

d) “… pelo menos é a segunda vez que isto acontece assim com tanta intensidade, é 

assim, várias chuvas já provocam este tipo de danos, mas muito, muito assim 

acentuados é pela segunda vez…” 

 

e) “Acha que estas inundações poderão continuar?” 

Falso: Não há perguntas na reportagem. 

 

 

 



 
 

99 
 

Anexo 7  

Exercício de identificação de traços situacionais 

 

Quantas pessoas falam no vídeo? Duas. 

 

Atente na transcrição. Qual ou quais são as palavras que mais se repetem no texto? “é 

assim” e “assim”. 

 

Essas palavras são ditas por quem? Porquê? 

São ditas pela moradora e entrevistada Liliana Machado. A razão pela qual a 

moradora repete tanto este tipo de estruturas prende-se com o facto de a mesma se 

encontrar num registo mais informal e não tanto vigiado, embora saiba que está na 

televisão. O repórter, ou seja, a voz off não utiliza tanto estas estruturas ou 

expressões pois, contrariamente ao que acontece com a entrevistada, o mesmo 

encontra-se num registo mais vigiado e formal, pois está a executar uma tarefa que 

requere profissionalismo e seriedade. Embora, a entrevistada também tenha algum 

cuidado com o vocabulário que utiliza, pois sabe que está a ser vista por muitos 

telespectadores, não se espera que a mesma tenha o mesmo discurso que o repórter, 

pois, em termos hierárquicos, ambos situam-se em posições diferentes. Um é o 

repórter ou o entrevistador e o outro é o entrevistado, aquele que não está a executar 

uma tarefa profissional.  
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Anexo 8  

 

Exercício de identificação dos valores semânticos dos marcadores do 

discurso 

 

Atente na seguinte frase: “assim com tanta intensidade, é assim várias chuvas já 

provocam este tipo de danos, mas muito muito assim acentuados é pela segunda vez”. 

A pessoa que fala utiliza o marcador “é assim” para... 

a) Tomar o turno da palavra. 

b) Reformular ou explicar por outras palavras o que disse anteriormente. 

c) Ceder a vez ao outro. 

d) Concordar totalmente com o seu interlocutor. 

e) Terminar o seu discurso. 

 

Ainda na frase anterior, o marcador “é assim”, pode ser substituído por... 

a) “quer dizer” 

b) “claro” 

c) “olha” 

d) “força” 

 

Atente na seguinte frase: “… veio o trator da Junta dar aqui um auxílio pronto pelo 

tempo disponível que tiveram, de resto é tudo por conta dos proprietários.” 

 

 A pessoa que fala utiliza o marcador “pronto” para… 

 

Terminar o seu discurso. 

Reorganizar o seu pensamento. 

Dar a vez ao outro falar. 

Nenhuma das anteriores. 
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Anexo 9 

Diálogo escrito sobre o Dia do Pai 

 

Observe o seguinte diálogo: 

 
Catarina: Olha, dia 19 é dia do pai. 

Filipa: Ei, pois é. Já não me lembrava. 

Catarina: O que é que lhe vamos dar? 

Filipa: Não sei.... Do que é que ele precisa? 

Catarina: Não sei... Eu acho que não vale a pena dar-lhe roupa, ele já tem muita coisa. 

Filipa: Pois, também acho... tipo, podíamos dar-lhe aqueles saca-rolhas giros. 

Catarina: Hum... Não acho que seja muito boa ideia... É um bocadinho repetitivo, 

percebes? Já demos tanta coisa relacionada com isso... 

Filipa: Pois...  

Catarina: Já sei! 

Filipa: Então?! 

Catarina: Vamos-lhe dar aquela coisa das Odisseias! 

Filipa: Boa! É isso mesmo.  

Catarina: Está decidido então! 

Filipa: E quando é que vamos comprar a prenda? 

Catarina: É assim... Eu amanhã não posso, já combinei ir com a Andreia ao cinema. 

Filipa: Tá bem. Eu também não posso, porque tenho uma consulta no centro de saúde. 

Catarina: Ó pá, só se formos no fim de semana! 

Filipa: Ok, pode ser. A que horas? 

Catarina: Às 16h, que tal? 

Filipa: Ok, tá combinado então! 

 

 

Texto de produção própria 
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Anexo 10 

Exercício de interpretação do diálogo 

 
 

I Grupo 

 

De acordo com o texto que leu, responda às seguintes perguntas de forma completa.  

 

1. Qual é o tema central do texto?  

O texto fala do Dia do Pai e sobre a tentativa de escolher uma prenda.  

 

2. Qual é a relação entre as duas pessoas do diálogo?  

A relação entre as duas pessoas do diálogo é familiar, ou seja, são irmãs.  

 

3. Que prenda é que a Filipa quer dar ao pai? A Catarina concorda com a ideia? Porquê?  

A Filipa quer dar ao pai um saca-rolhas muito bonito. A Catarina não concorda com 

a ideia, pois afirma que já lhe deram muita coisa relacionada com vinho.  

 

4. Quem é que decide o que comprar?  

Quem decide o que vão comprar é a Catarina.  

 

5. Qual é a prenda que ambas vão dar?  

Ambas vão dar-lhe um pack de Odisseias.  

 

6. Quando, e em que altura do dia, é que elas vão comprar a prenda?  

Elas vão comprar a prenda no fim de semana da parte da tarde, às 16h. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 

Anexo 11 

 
Exercício de identificação dos valores semânticos dos marcadores 

 

 
II Grupo 

 

1. Com base no texto, acha que este diálogo é formal ou informal? Justifique a sua 

resposta de forma completa e com recurso a exemplos do texto.  

Tendo em conta o texto anterior, podemos afirmar que o mesmo consiste num 

diálogo bastante informal, na medida em que são duas irmãs a conversar. Também 

podemos ver que ambas as pessoas utilizam um registo de fala bastante familiar e 

pouco vigiado devido á utilização de algumas palavras e expressões, tais como: ó pá, 

tá, coisa, tipo, percebes.  

 

2. Atente na seguinte frase do diálogo: “Olha, dia 19 é dia do pai.”  

A pessoa que fala utiliza a palavra “olha” para...  

 

a) Concordar com a outra.  

b) Terminar o seu discurso.  

c) Explicar por outras palavras o que disse anteriormente.  

d) Chamar a atenção do outro.  

 

2.1. Atente na seguinte frase: ... “tipo, podíamos dar-lhe aqueles saca-rolhas giros”.  

A pessoa que fala utiliza a palavra “tipo” para...  

 

a) Iniciar o seu discurso.  

b) Terminar o seu discurso.  

c) Dar a vez ao outro para falar.  

d) Introduzir uma ideia mencionando um exemplo.  

 

2.2. Observe a seguinte frase: “Pois, também acho”.  

A pessoa que fala utiliza a palavra “pois” para...  

 

a) Dar a vez ao outro para falar.  

b) Iniciar o seu discurso.  

c) Concordar com a ideia do outro.  
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d) Nenhuma das anteriores.  

2.3. Observe a seguinte frase: “É assim...”  

A pessoa que fala utiliza a expressão “é assim” para...  

 

a) Iniciar o seu discurso.  

b) Concordar com a ideia do outro.  

c) Explicar a ideia que vem a seguir.  

d) Nenhum das anteriores.  

 

2.4. Observe a seguinte frase: “Então?!” 

A pessoa que fala utiliza a palavra “então” para... 

a) Chamar a atenção do outro. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Perguntar de forma pouco explícita que ideia teve o outro. 

d) Nenhuma das anteriores.  
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Anexo 12 

 

Exercício de escrita 

 
 

III Grupo 

Imagine que vai comprar uma prenda para um amigo seu, mas não sabe muito bem o quê.  

Construa um diálogo entre si e um amigo seu a falar sobre a prenda que vão comprar e 

quando.  

O diálogo deve ser bastante informal e deverá utilizar as seguintes palavras: é assim, tipo, 

pois, então, olha, mesmo.  

O texto não deverá exceder as 170 palavras e terá que ter em consideração a estrutura do 

diálogo anterior.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 13 

 

Exercício online sobre os Santos Populares 

 
Exercício Santos Populares: 

 

 

 

 

  

https://learningapps.org/watch?v=pud0qv29j20
https://learningapps.org/watch?v=pud0qv29j20
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109 
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Anexo 14 

 

Transcrição do diálogo entre dois amigos sobre o São João 

 

L1: Olh… O que vamos fazer para o São João? 

L2: Não sei, agora com isto do Covid, não faço ideia. 

L1: Pois, é que este ano não vamos po… não vai haver fogo de artifício, não vai haver 

martelinhos para ninguém, não vai haver música 

L2: É… 

L1: Eu acho que nem vai haver fogo de artifício… 

L2: Oh, não vai haver martelinhos, tem que haver martelinhos, pelo menos para eu 

martelar ali na cabeça da minha mãe. 

L1: Oh, só se for isso, mas olha eu não sei o que vamos fazer para o São João… o que é 

que vamos fazer? Ficamos em casa… 

L2: Sinceramente, não sei, mas olha, a minha mãe diz que ao menos tá à venda o alho 

porro e o manjerico, ao menos não levas com com o cheiro do alho porro. 

L1: Ah, sim… Lembras-te do ano passado que… quando nós fomos para os Aliados, 

havia pessoas que andavam com o alho porro em cima da minha cara e e lembras-te que 

eu fugi, porque aquilo é um cheiro horrível. 

L2: Pois, eu sei, eu a agarrar em ti para para que eles não te pusessem isso à frente da 

cara e… 

L1: Pois… 

L2: E era só pessoas a martelar a cabeça de outras… 

L1: Sim. 

L2: E depois a a melhor coisa para mim é o é era mesmo o fogo de artifício que eles d… 

é praí dez minutos de fogo de artifício… é muito fixe.  



 
 

114 
 

L1: Mas tipo… ah… não sei se eles vão cancelar ou não, se calhar vai haver, mas… vai 

vão vão … as pessoas vão ver em casa. 

L2: Ah, sim, mas uma coisa é tu veres em casa, por exemplo através da televisão… 

L1: Pois. 

L2: outra coisa é conseguires sentir até o impacto dos foguetes que é aquilo que eu 

gosto. 

L1: Oh, sim, mas sei lá… quer dizer… ah… o São João é uma coisa tão importante e 

vão cancelar? Eu não acho… não acho normal, ainda por cima ao ar livre. 

L2: É assim, tás numa pandemia, não é? É… 

L1: Oh, sim, mas… 

L2: é normal, o problema é é é mesmo o facto de não podermos estar com os os nossos 

amigos e podermos fazer uma festa à vontade ah… e podermos desfrutar deste dia. 

L1: Ó pá, não sei, temos que ver como é que é isso. 

L2: É, vamos… 

L1: temos de pensar. 

L2: vamos combinar mais tarde. 

L1: Ok.  
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Anexo 15 

Exercício de escolha múltipla sobre Celebridades e Profissões 

 

De acordo com o diálogo que ouviu, escolha a opção correta. A cada pergunta apenas 

corresponde uma única opção. 

 

1.1. A Catarina já ouviu falar do Bruno Nogueira. 

a) Verdadeiro. 

b) Falso. 

 

1.2. O Miguel ficou triste porque… 

a) Foi o último direto do Bruno Nogueira. 

b) Não conseguiu ver o último direto dele. 

c) Não gostou do direto dele.  

 

1.3. A Catarina nunca viu o Bruno Nogueira pessoalmente. 

a) Verdadeiro. 

b) Falso. 

 

 

1.4. A Catarina foi assistir a um… 

a) Concerto humorístico. 

b) Teatro humorístico. 

c) Filme humorístico. 

d) Exposição humorística. 

 

1.5. A Catarina e o Miguel são… 

a) De Lisboa. 

b) Do Porto. 

c) De Braga 
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Anexo 16 

Exercício de identificação de excertos falsos  

 

Veja com atenção os seguintes excertos. É capaz de identificar os excertos falsos? 

Assinale com outra cor aqueles que acha que são falsos. 

 

 

a) “Ó pá, eu não sei mesmo quem é o Bruno Nogueira. Nunca vi nada dele”. 

 

b) “Não não te lembras do “Levanta-te e ri?”. 

 

c) “Ó pá, eu tive imensa pena que ele fez o último direto no Instagram… e por acaso foi 

muito fixe. Ele podia era ter passado aqui no Porto”. 

 

d) “É assim, eu lembro-me de ter ido ao Porto assistir a um concerto dele”. 

 

e) “Lembras-te daquele comediante, o Nuno Markl? É super fixe.” 

 

f) “O Nuno Markl. Exatamente, é isso. E… E eles pegaram os dois e disseram que o 

tema era Natal, ou qualquer coisa assim…” 
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Anexo 17 

Exercício de dedução dos valores semânticos dos marcadores do 

discurso 

Atente na seguinte frase: “Era tipo um…. Era tipo um concerto...” 

A pessoa que fala utiliza a palavra “tipo” para… 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Dar a vez ao outro para falar. 

d) Explicar uma ideia anterior. 

 

Atente na seguinte frase: “Era tipo um concerto, tás a ver?”  

A pessoa que fala utiliza a expressão “tás a ver” para… 

a) Dar a vez ao outro para falar. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Perguntar de forma explícita se o outro está a perceber o que está a ser dito. 

d) Nenhuma das anteriores.  

 

Atente na seguinte frase: “Pois. Eu… Não não te lembras do “Levanta-te e ri?”  

A pessoa que fala utiliza a palavra “pois” para… 

a) Explicar a ideia que vem a seguir. 

b) Concordar com a ideia do outro. 

c) Dar a informação de que está a ouvir aquilo que é dito pelo outro. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

Atente na seguinte frase: “É isso, é isso.” 

A pessoa que fala utiliza a expressão “é isso” para… 

a) Concordar com a ideia do outro. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Discordar da ideia do outro. 

d) Nenhuma das anteriores. 
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Atente na seguinte frase: “É assim…” 

A pessoa que fala utiliza a expressão “é assim” para… 

a) Explicar a ideia anterior. 

b) Explicar a ideia que vem a seguir. 

c) Concordar com a ideia do Outro. 

d) Nenhuma das anteriores.  

 

Atente na seguinte frase: “Agora imagina tu teres um palco com essa… com esse pessoal 

todo”. 

 

A pessoa que fala utiliza a expressão “agora imagina” para… 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Chamar a atenção do outro. 

c) Criar um cenário na cabeça do outro. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

Atente na seguinte frase: “Olha, agora que estás a falar…” 

A pessoa que fala utiliza a palavra “olha” para… 

a) Continuar o seu discurso. 

b) Explicar a ideia que vem a seguir. 

c) Chamar a atenção do outro. 

d) Nenhuma das anteriores. 
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Anexo 18 

Transcrição do diálogo entre os dois amigos  

 

Agora leia a transcrição do diálogo e reveja as respostas que deu nos exercícios 

acima.  

A: Catarina! 

B: Diz. 

A: Lembras-te da… lembras-te não! Não sei se conheces o Bruno Nogueira. 

B: ah… sim já ouvi falar, mas eu não, não conheço muito o trabalho dele. 

A: Ó pá, eu tive imensa pena que ele fez o último direto no Instagram… e por acaso foi 

muito fixe. Ele podia era ter passado aqui no Porto. 

B: Ah, pois eu… Olha, agora que estás a falar, eu lembro-me de ter ido a Lisboa e eu fui 

ver o “Deixa o pimba em paz”, “Deixem o pimba em paz”. 

A: hum hum. 

B: E aquilo era uma espécie de concerto… 

A: Pois. 

B: Entendes? Era tipo um…. Era tipo um concerto, tás a ver? 

A: Sim. 

B: Mas… Ah…. Tinha a parte humorística e depois ele ia falando, tinham vários artistas 

e era fixe. 

A: Pois. Eu… Não não te lembras do “Levanta-te e ri”? Ele também… 

B: Sim 

A: participou nisso… 

B: Com aquele o…  

A: Sim, com o Fernando Rocha… 

B: Isso. 
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A: … e tudo… sim, sim, sim. Tás a ver? E devias ter visto no direto, no último direto 

dele… ó pá, eu tive pena que… que ele teve lá em Lisboa… Tu vê lá que aquele gajo… 

pegou no carro, juntamente com o… Como é que se chama o outro? 

B: Ah! Eu acho que já sei! O Nuno Markl, não é? 

A: O Nuno Markl. Exatamente, é isso. E… E eles pegaram os dois e disseram que o tema 

era Natal, ou qualquer coisa assim… 

B: Não, eu já sei o que é que é. Eles disseram para o pessoal ah…. Pôr… 

A: As luzes de natal 

B: As luzes de natal…  

A: É isso, é isso. 

B: … quando eles passassem, não sei quê. 

A: Yah. Ah… E então, tipo… era só pessoal, tipo atrás dele, à frente dele, vê lá tu que o 

direto deles chegou a setenta e três mil pessoas a ver… 

B: Pois. 

A: Setenta e… Setenta e três ou cento e setenta e três? Agora já não tenho a certeza. 

B: É assim… 

A: Mas aquilo era pessoal…  

B: … eu não sei… 

A: … jesus. 

B: Eu não sei porque… Uns falaram de setenta outros falaram de sessenta e três, não sei 

muito bem qual foi o número, mas acho que foi muita gente. 

A: Foi mesmo muita. Agora imagina tu teres um palco com essa… com esse pessoal todo. 

B: Sim. 

A: Vê lá o dinheiro que aquilo não dava.  

B: É. É verdade, mas ah… Eu vi mais ou menos o… eu vi mais ou menos o direto dele e 

foi fixe. 



 
 

121 
 

Anexo 19 

Exercício sobre o Podcast “Practice Portuguese” 

 

Exercício sobre o diálogo entre a avó e o neto 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pdk3mn93a20
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Pai/brincadeira 

1400 
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verdadeiro 

então 
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Falso- falar português 
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Anexo 20 

Transcrição do diálogo entre a avó e o neto 

Avó: Tu tiveste a apresentar ao teu pai aquela brincadeira de vocês, a avó a falar? 

Neto: O Podcast? 

Avó: Sim! 

Neto: Não é uma brincadeira! 

Avó: Não é brincadeira? 

Neto: O podcast não é nenhuma brincadeira! 

Avó: Não? 

Neto: É muito sério… sabes quantas pessoas é que já ouvem o nosso podcast? 

Avó: Quantas? 

Neto: Quase mil e quatro… mil e quatrocentas pessoas. 

Avó: Pois, mas acabaste por não mostrar nada à avó. 

Neto: Ainda não te mostrei, mas vou-te mostrar e as pessoas gostam muito de te ouvir. 

Avó: Hum, hum. Gostaram de me ouvir? 

Neto: Gostam muito de te ouvir. 

Avó: Ahh! Então e, e não tem fotografias nem tem nada? 

Neto: Não tem fotografias é tudo só para ouvir, é como se fosse, é como se fosse um 

programa de rádio. 

Avó: Ah, pois! É para gozar comigo, tá visto… as palavras que eu digo, o teu pai ria-se 

que se partia, mais a tua mãe, é só para o gozo. 

Neto: Não. Não é para gozar com ninguém, é para ensinar as pessoas a falar português. 

Avó: Para falar português… 

Neto: Tu queres ouvir o podcast? 

Avó: Então pois quero! 

Neto: Então e já sabes… já sabes dizer o nome?  

Avó: Se eu já sei o meu nome? 

Neto: Não, se já sabes o nome do nosso podcast. 

Avó: Ah… Não sei, não sei como é que como é que se chama… podcast, não é? 

Neto: Eu já te ensinei. É “pratice portuguese”. 
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Avó: Pa… Pa… é quê? 

Neto: Pratice Portuguese. 

Avó: Pali…. Português… 

Neto: Portanto, vais aparecer em todo o lado. 

Avó: Que pessoa tão famosa que eu fico. 

Neto: Vais ser famosa! 

Avó: Fico famosa, não fico? 

Neto: Ficas e sabes quem te vai conhecer são as pessoas que querem aprender português. 

Avó: Ai é? Muito bem. 

Neto: Achas que o teu português vai ajudar as pessoas? 

Avó: Ai sei lá, filho… eu acho… aí já acho que não. 

Neto: Achas que não? 

Avó: Acho que não, aí… 

Neto: olha… 

Avó: aí acho já que não. A avó para… eu ensinar o meu português às pessoas, ainda ficam 

mais burras do que estavam. 

Neto: Não! Mas sabes porquê? Sabes porque é que é capaz de funcionar? Porque tem 

legendas. 

Avó: Assim já… assim já é outra conversa, pois. 

Neto: Com legendas é mais fácil das pessoas te entenderem. 

Avó: É. 

Neto: É um vídeo com a tua voz e legendas do que tu estás a dizer. 

Avó: Exatamente, pois. Está bom. 

Neto: Beijinhos! 

Avó: Beijinhos! 
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Anexo 21 

Resultados dos alunos às atividades implementadas 

 

Alla Volokh  

 
 Observe o seguinte diálogo: 

Catarina: Olha, dia 19 é dia do pai. 

Filipa: Ei, pois é. Já não me lembrava. 

Catarina: O que é que lhe vamos dar? 

Filipa: Não sei... Do que é que ele precisa? 

Catarina: Não sei... Eu acho que não vale a pena dar-lhe roupa, ele já tem muita coisa. 

Filipa: Pois, também acho... tipo, podíamos dar-lhe aqueles saca-rolhas giros. 

Catarina: Hum... Não acho que seja muito boa ideia... É um bocadinho repetitivo, 

percebes? Já demos tanta coisa relacionada com isso... 

Filipa: Pois...  

Catarina: Já sei! 

Filipa: Então?! 

Catarina: Vamos-lhe dar aquela coisa das Odisseias! 

Filipa: Boa! É isso mesmo.  

Catarina: Está decidido então! 

Filipa: E quando é que vamos comprar a prenda? 

Catarina: É assim... Eu amanhã não posso, já combinei ir com a Andreia ao cinema. 

Filipa: Tá bem. Eu também não posso, porque tenho uma consulta no centro de saúde. 

Catarina: Ó pá, só se formos no fim de semana! 

Filipa: Ok, pode ser. A que horas? 
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Catarina: Às 16h, que tal? 

Filipa: Ok, tá combinado então! 

          

                                                           I Grupo 

 

1. Qual é tema central  do texto? 

 - Duas pessoas escolhem uma prenda para pai por dia do pai. 

 

2. Qual é a relaçáo entre as duas pessoas do dialogo? 

-  As pessoas sáo as irmás. 

 

3. Que prenda é que Filipa guer dar ao pai? A Catarina concorda com a ideia? Porque? 

 

- A Filipa quer dar-lhe aquelas saca-rolhas giros. A Catarina náo concorda com a ideia 

porque ja deram tanta coisa relacionada com isso. 

 

4. Quem é que decide o que comprar?  

- A Catarina decide dar aquela coisa das Odisseias 

 

5. Qual é a prenda que ambas vão dar? 

- Náo sei, talvez isso é jantar de festas no uma restourante. 

 

6. Quando, e em que altura do dia, é que elas vão comprar a prenda? 

- Eles combinaram ir no fim de semana a tarde. 
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II Grupo 

 

1. Com base no texto, acha que este diálogo é formal ou informal? Justifique a sua 

resposta de forma completa e com recurso a exemplos do texto. 

     Este diálogo é informal. Porque no texto utilisavam-se verbo em forma terminada com 

s (percebes), forma imperativo informal Olha. Tambem  palavras tipo Ó pá,  

 

2. Atente na seguinte frase do diálogo: “Olha, dia 19 é dia do pai.” 

 

A pessoa que fala utiliza a palavra “olha” para... 

a) Concordar com a outra. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Explicar por outras palavras o que disse anteriormente. 

d) Chamar a atenção do outro. 

 

 

2.1. Atente na seguinte frase: ... “tipo, podíamos dar-lhe aqueles saca-rolhas giros”. 

 

A pessoa que fala utiliza a palavra “tipo” para... 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Dar a vez ao outro para falar. 

d) Introduzir uma ideia mencionando um exemplo. 

 

2.2. Observe a seguinte frase: “Pois, também acho”. 

 

A pessoa que fala utiliza a palavra “pois” para... 

a) Dar a vez ao outro para falar. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Concordar com a ideia do outro.  

d) Nenhuma das anteriores. 

 

2.3. Observe a seguinte frase: “É assim...” 

 

A pessoa que fala utiliza a expressão “é assim” para... 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Concordar com a ideia do outro. 

c) Explicar a ideia que vem a seguir. 

d) Nenhuma das anteriores.  
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   2.4. Observe a seguinte frase: “Então?!” 

 

   A pessoa que fala utiliza a palavra “então” para... 

a) Chamar a atenção do outro. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Perguntar de forma pouco explícita que ideia teve o outro. 

d) Nenhuma das anteriores.  

 

 

III Grupo 

 

Imagine que vai comprar uma prenda para um amigo seu mas não sabe muito bem o quê.  

Construa um diálogo entre si e um amigo seu a falar sobre a prenda que vão comprar e 

quando.  

O diálogo deve ser bastante informal e deverá utilizar as seguintes palavras: é assim, tipo, 

pois, então, olha, mesmo.  

O texto não deverá exceder as 170 palavras e terá que ter em consideração a estrutura do 

diálogo anterior.  

                                                           Diálogo 

 

Alla:    - Ola, Maria, como estas? 

Maria: - Ola, Alla, bom, obrigada. 

              Como estas? 

Alla:    -Tambem bom.  

            Olha, no prossima mes eu vou ter feriado e planejo chegar para Ucránia. Eu 

quero dar 

             uma prenda para ti. Qual prefere-lo? 

Maria: - Pois, náo sei. Se calhar queria de ter uma coisa que foi feito no estilo nacional. 
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Alla:   - Entáo, qual é tipo coisa será, tais como os produtos de lembrança ou o lenço no 

pescoço  

             com motivos  portugueses, ou as chavenas de cafe Azulejos Portugueses, ou 

joais 

             nacional pelo filigrana portugues? 

Maria: - Acha, que as chavenas é dificeis carregar em uma mala, pode ser melhor é 

            filigrana. Qual tipo joais aconselhes? Apenas náo muito caro. 

Alla:    - Assim, gosto de medalha em forma de coraçáo. Esta joais chama-se Coraçáo 

de Viana  

            ou tambem Coraçáo Minhoto. Podes ver estes produtos no internet? 

Maria: - Ok. Mas nesta semana náo tenho ter tempo. Preciso escrever uma artigo para 

jornal  ate  

             fim de semana. 

Alla:    - Tá bem. Eu tambem presico terminar fazer o relatorio para o chefe. 

Maria: - Ok, só se vamos contactar por Skape no fim de semana. 

Alla:    - Ok, tá combinado entáo! 

 

 

19.03.2020 
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1. Observe o seguinte diálogo: 

 

Catarina: Olha, dia 19 é dia do pai. 

Filipa: Ei, pois é. Já não me lembrava. 

Catarina: O que é que lhe vamos dar? 

Filipa: Não sei... Do que é que ele precisa? 

Catarina: Não sei... Eu acho que não vale a pena dar-lhe roupa, ele já tem muita coisa. 

Filipa: Pois, também acho... tipo, podíamos dar-lhe aqueles saca-rolhas giros. 

Catarina: Hum... Não acho que seja muito boa ideia... É um bocadinho repetitivo, 

percebes? Já demos tanta coisa relacionada com isso... 

Filipa: Pois...  

Catarina: Já sei! 

Filipa: Então?! 

Catarina: Vamos-lhe dar aquela coisa das Odisseias! 

Filipa: Boa! É isso mesmo.  

Catarina: Está decidido então! 

Filipa: E quando é que vamos comprar a prenda? 

Catarina: É assim... Eu amanhã não posso, já combinei ir com a Andreia ao cinema. 

Filipa: Tá bem. Eu também não posso, porque tenho uma consulta no centro de saúde. 

Catarina: Ó pá, só se formos no fim de semana! 

Filipa: Ok, pode ser. A que horas? 

Catarina: Às 16h, que tal? 

Filipa: Ok, tá combinado então! 

 

Texto de produção própria 
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I Grupo 

 

De acordo com o texto que leu, responda às seguintes perguntas de forma completa. 

 

1.  Qual é o tema central do texto? 

_Duas irmãs falam sobre comprar uma prenda para o seu pai para o dia do 

pai______________________________________________________________

_____ 

 

2. Qual é a relação entre as duas pessoas do diálogo? 

_Elas são irmãs 

________________________________________________________________

___ 

 

3. Que prenda é que a Filipa quer dar ao pai? A Catarina concorda com a ideia? 

Porquê? 

_A Filipa quer dar ao pai uma saca-rolha. A Catarina não concorda porque ela 

acha que é um bocadinho repetitivo___ 

 

4. Quem é que decide o que comprar?  

A Catarina decidou o que comprar. 

 

5. Qual é a prenda que ambas vão dar? 

Elas vão dar alguma coisa das Odisseias (o que é uma empresa que venda 

expêriencias) 

 

 

6. Quando, e em que altura do dia, é que elas vão comprar a prenda? 

Elas vão comprar a prenda no fim de semana às 16 
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II Grupo 

 

3. Com base no texto, acha que este diálogo é formal ou informal? Justifique a sua 

resposta de forma completa e com recurso a exemplos do texto. 

Este diálogo parece bastante informal, porque elas usam a forma informal da segunda 

pessoa (tu, não você). Também, elas estiveram a usar frases informal, por exemplo “ó pá” 

e “percebes,” que não seriam possível a usar num contexto formal. 

 

Atente na seguinte frase do diálogo: “Olha, dia 19 é dia do pai.” 

 

A pessoa que fala utiliza a palavra “olha” para... 

a) Concordar com a outra. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Explicar por outras palavras o que disse anteriormente. 

d) Chamar a atenção do outro. 

 

 

3.1. Atente na seguinte frase: ... “tipo, podíamos dar-lhe aqueles saca-rolhas giros”. 

 

A pessoa que fala utiliza a palavra “tipo” para... 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Dar a vez ao outro para falar. 

d) Introduzir uma ideia mencionando um exemplo. 

 

3.2. Observe a seguinte frase: “Pois, também acho”. 

 

A pessoa que fala utiliza a palavra “pois” para... 

a) Dar a vez ao outro para falar. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Concordar com a ideia do outro.  

d) Nenhuma das anteriores. 

 

3.3. Observe a seguinte frase: “É assim...” 
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A pessoa que fala utiliza a expressão “é assim” para... 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Concordar com a ideia do outro. 

c) Explicar a ideia que vem a seguir. 

d) Nenhuma das anteriores.  

 

   2.4. Observe a seguinte frase: “Então?!” 

   A pessoa que fala utiliza a palavra “então” para... 

a) Chamar a atenção do outro. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Perguntar de forma pouco explícita que ideia teve o outro. 

d) Nenhuma das anteriores.  

 

 

III Grupo 

 

Imagine que vai comprar uma prenda para um amigo seu mas não sabe muito bem o quê.  

Construa um diálogo entre si e um amigo seu a falar sobre a prenda que vão comprar e 

quando.  

O diálogo deve ser bastante informal e deverá utilizar as seguintes palavras: é assim, tipo, 

pois, então, olha, mesmo.  

O texto não deverá exceder as 170 palavras e terá que ter em consideração a estrutura do 

diálogo anterior.  

Olivia: Olá Emily, lembras que a mãe faz anos este fim de semana? 

Emily: Pois é, estive já a pensar sobre o que prenda podíamos dar lhe.  

O: Já tens uma ideia? 

E: É assim...já tinha várias ideias, mas nada bom. E tu, o que achas? 

O: Acho que podia ser fixe de comprar lhe uma expêriencia para evitar que ela tem mais 

algo em casa antes de mudar a casa...  

E: Uma expêriencia? Tipo dar um passeio de cavalo? 

O: Exactamente! Isto pode ser mesmo uma boa ideia, ela gosta muito dos cavalos. 
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E: Perfeito, então vou ver online onde podemos comprar. Quando tens tempo para ir? 

Vamos tudo juntos, certo? 

O: Certo. Eu podia ir qualquer sábado, aos domingos já combinei jogar ténis. Olha, se 

compra-lo, vou pagar-te um metade depois, só indica-me o preço. 

E: Fica combinado. Vou liga-te logo. Até já! 

O: Até ja 
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1. Observe o seguinte diálogo: 

 

Catarina: Olha, dia 19 é dia do pai. 

Filipa: Ei, pois é. Já não me lembrava. 

Catarina: O que é que lhe vamos dar? 

Filipa: Não sei... Do que é que ele precisa? 

Catarina: Não sei... Eu acho que não vale a pena dar-lhe roupa, ele já tem muita coisa. 

Filipa: Pois, também acho... tipo, podíamos dar-lhe aqueles saca-rolhas giros. 

Catarina: Hum... Não acho que seja muito boa ideia... É um bocadinho repetitivo, 

percebes? Já demos tanta coisa relacionada com isso... 

Filipa: Pois...  

Catarina: Já sei! 

Filipa: Então?! 

Catarina: Vamos-lhe dar aquela coisa das Odisseias! 

Filipa: Boa! É isso mesmo.  

Catarina: Está decidido então! 

Filipa: E quando é que vamos comprar a prenda? 

Catarina: É assim... Eu amanhã não posso, já combinei ir com a Andreia ao cinema. 

Filipa: Tá bem. Eu também não posso, porque tenho uma consulta no centro de saúde. 

Catarina: Ó pá, só se formos no fim de semana! 

Filipa: Ok, pode ser. A que horas? 

Catarina: Às 16h, que tal? 

Filipa: Ok, tá combinado então! 

 

Texto de produção própria 
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I Grupo 

 

De acordo com o texto que leu, responda às seguintes perguntas de forma completa. 

 

1.  Qual é o tema central do texto? 

O dia do Pai esta a chegar. As meninas escolham um presente para ele.  

 

2. Qual é a relação entre as duas pessoas do diálogo? 

A Catarina e a Filipa são irmãs.  

 

3. Que prenda é que a Filipa quer dar ao pai? A Catarina concorda com a ideia? 

Porquê? 

A Filipa quer dar-lhe saca-rolhas, mas a Catarina acha que é repetitivo e tem outra ideia 

para presente.  

 

4. Quem é que decide o que comprar?  

A Catarina tive uma ideia e a Filipa aceitou-a.  

 

5. Qual é a prenda que ambas vão dar? 

As meninas decidiram comprar uma das coisas da Odisseias 

 

 

6. Quando, e em que altura do dia, é que elas vão comprar a prenda? 

Elas vão encontrar-se no fim de semana, as 16.00. 
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II Grupo 

 

Com base no texto, acha que este diálogo é formal ou informal? Justifique a sua resposta 

de forma completa e com recurso a exemplos do texto. 

O texto que nos lemos é um exemplo do diálogo informal. As meninas no texto utilizam 

bastante palavras informais tipo: "olha, tipo, pois, o pá, tá etc". Estes palavras são gírias, 

são indicadores da uma língua "juvenil". Esta forma da conversa geralmente usado em 

uma versão oral. Normalmente assim podemos falar com amigos, colegas, familiares.  

 

1. Atente na seguinte frase do diálogo: “Olha, dia 19 é dia do pai.” 

 

A pessoa que fala utiliza a palavra “olha” para... 

a) Concordar com a outra. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Explicar por outras palavras o que disse anteriormente. 

d) Chamar a atenção do outro. 

 

 

1.1. Atente na seguinte frase: ... “tipo, podíamos dar-lhe aqueles saca-rolhas giros”. 

 

A pessoa que fala utiliza a palavra “tipo” para... 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Dar a vez ao outro para falar. 

d) Introduzir uma ideia mencionando um exemplo. 

 

1.2. Observe a seguinte frase: “Pois, também acho”. 

 

A pessoa que fala utiliza a palavra “pois” para... 

a) Dar a vez ao outro para falar. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Concordar com a ideia do outro.  

d) Nenhuma das anteriores. 
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1.3. Observe a seguinte frase: “É assim...” 

 

A pessoa que fala utiliza a expressão “é assim” para... 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Concordar com a ideia do outro. 

c) Explicar a ideia que vem a seguir. 

d) Nenhuma das anteriores.  

 

   2.4. Observe a seguinte frase: “Então?!” 

   A pessoa que fala utiliza a palavra “então” para... 

a) Chamar a atenção do outro. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Perguntar de forma pouco explícita que ideia teve o outro. 

d) Nenhuma das anteriores.  

 

 

III Grupo 

Imagine que vai comprar uma prenda para um amigo seu mas não sabe muito bem o quê.  

Construa um diálogo entre si e um amigo seu a falar sobre a prenda que vão comprar e 

quando.  

O diálogo deve ser bastante informal e deverá utilizar as seguintes palavras: é assim, tipo, 

pois, então, olha, mesmo.  

O texto não deverá exceder as 170 palavras e terá que ter em consideração a estrutura do 

diálogo anterior.  

Tânia: Olá Alla. Não esqueceste que a Marta vai fazer aniversário nesta semana?  

Alla: Olá Tania. Pois… Já me esqueci. Então o quê vamos fazer?  

T: Não te preocupes, já tenho uma ideia mesmo boa.  

A: Me conta Tânia.  

T: É assim, combinamos com a mãe dela preparar uma surpresa, convidamos mais 

amigos, encomendamos o bolo etc. Ela volta depois das aulas, abre porta e aqui estamos 

nos!  

A: Olha ela, boa! Gostei da ideia. Podemos fazer tudo isso numa temática, tipo, 

Hollywood party. A Marta gosta muito da cinematográfica.  
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T: Pois, fazemos assim.  

A: Então, o que é que precisa para começar?  

T: Olha, aqui já tenho um plano. Vou te dar a cópia e o seguimos.  

A: Tá combinado. Vou te ligar mais tarde. Fica bem.  

T: Tá bem. Beijinhos, até logo. 
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Observe o seguinte diálogo: 

 

1. Observe o seguinte diálogo: 

 

Catarina: Olha, dia 19 é dia do pai. 

Filipa: Ei, pois é. Já não me lembrava. 

Catarina: O que é que lhe vamos dar? 

Filipa: Não sei... Do que é que ele precisa? 

Catarina: Não sei... Eu acho que não vale a pena dar-lhe roupa, ele já tem muita 

coisa. 

Filipa: Pois, também acho... tipo, podíamos dar-lhe aqueles saca-rolhas giros. 

Catarina: Hum... Não acho que seja muito boa ideia... É um bocadinho 

repetitivo, percebes? Já demos tanta coisa relacionada com isso... 

Filipa: Pois... ? 

Catarina: Já sei! 

Filipa: Então?! 

Catarina: Vamos-lhe dar aquela coisa das Odisseias! 

Filipa: Boa! É isso mesmo.  

Catarina: Está decidido então! 

Filipa: E quando é que vamos comprar a prenda? 

Catarina: É assim... Eu amanhã não posso, já combinei ir com a Andreia ao 

cinema. 

Filipa: Tá bem. Eu também não posso, porque tenho uma consulta no centro de 

saúde. 

Catarina: Ó pá, só se formos no fim de semana! 

Filipa: Ok, pode ser. A que horas? 

Catarina: Às 16h, que tal? 
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Filipa: Ok, tá combinado então! 

 

Texto de produção própria 

I Grupo 

 

De acordo com o texto que leu, responda às seguintes perguntas de forma 

completa. 

 

1. Qual é o tema central do texto? 

O tema central do texto é o dia do pai. As meninas precisam de comprar 

um presente para o seu pai. 

 

2. Qual é a relação entre as duas pessoas do diálogo? 

Elas são irmãs. 

 

3. Que prenda é que a Filipa quer dar ao pai? A Catarina concorda com a ideia? 

Porquê? 

Ela gostaria de um saca-rolhas mas a Catarina não gosta da ideia. Ela 

acha que é repetitivo. 

 

4. Quem é que decide o que comprar?  

A Catarina finalmente pensou em uma boa prenda. 

 

5. Qual é a prenda que ambas vão dar? 

Elas vão dar uma da aquellas Experiências das Odisseias 

 

6. Quando, e em que altura do dia, é que elas vão comprar a prenda? 

Elas combinaram ir comprar a prendo o fi de semana per volta das 16.00 

horas. 

 

 



 
 

148 
 

 

II Grupo 

 

1. Com base no texto, acha que este diálogo é formal ou informal? Justifique a 

sua resposta de forma completa e com recurso a exemplos do texto. 

O texto deste diálogo esta escrito do manera informal. Elas usan recursos típicos 

do discurso informal como per exemplo: Olha, então, pois, mesmo. 

 Atente na seguinte frase do diálogo: “Olha, dia 19 é dia do pai.” 

A pessoa que fala utiliza a palavra “olha” para... 

a) Concordar com a outra. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Explicar por outras palavras o que disse anteriormente. 

d) Chamar a atenção do outro. 

 

Atente na seguinte frase: ... “tipo, podíamos dar-lhe aqueles saca-rolhas giros”. 

A pessoa que fala utiliza a palavra “tipo” para... 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Dar a vez ao outro para falar. 

d) Introduzir uma ideia mencionando um exemplo. 

 

Observe a seguinte frase: “Pois, também acho”. 

A pessoa que fala utiliza a palavra “pois” para... 

a) Dar a vez ao outro para falar. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Concordar com a ideia do outro.  

d) Nenhuma das anteriores. 

 

Observe a seguinte frase: “É assim...” 

 

A pessoa que fala utiliza a expressão “é assim” para... 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Concordar com a ideia do outro. 

c) Explicar a ideia que vem a seguir. 
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d) Nenhuma das anteriores.  

 

   2.4. Observe a seguinte frase: “Então?!” 

   A pessoa que fala utiliza a palavra “então” para... 

a) Chamar a atenção do outro. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Perguntar de forma pouco explícita que ideia teve o outro. 

d) Nenhuma das anteriores.  

 

III Grupo 

Imagine que vai comprar uma prenda para um amigo seu mas não sabe muito 

bem o quê.  

Construa um diálogo entre si e um amigo seu a falar sobre a prenda que vão 

comprar e quando.  

O diálogo deve ser bastante informal e deverá utilizar as seguintes palavras: é 

assim, tipo, pois, então, olha, mesmo.  

O texto não deverá exceder as 170 palavras e terá que ter em consideração a 

estrutura do diálogo anterior.  

David: Olha, no proximo fin de semana é o aniversario da Martai. 

Pedro: A serio? Eu achaba que era para dentro do duas semanas. 

David: Pois não.  Então O que é que nos vamos dar? 

Pedro: O ano passado nos dimos um livro que ela gostou imeso.  

David: Mesmo eso. Ela sempre esta ler quando vai do metro para o trabalho.  

Pedro: Pois, também acho que ela vai gostar mas precisamos saver qual é o seu 

autor favorito. 

David: Eu posso ligar a seu enamorado e perguntar-lhe isso. 

Pedro: Ótimo! 

David: Já só resta chamar aos outros colegas para que elos reservar o 

restaurante! 
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Pedro: Então, quando é que vamos comprar o livro o achas que podemos 

comprar online...tipo... amazon o fnac? 

David: Não, Eu prefiro ir a livraria que fica perto da minha casa. 

Pedro: Boa! É isso mesmo   

David: Está decidido então! Fica descansado eu compro o livro mas tu tens ligar 

aos nossos colegas para ver sim eles concordam conosco 

Pedro: Claro! Eu Amanhã de manhã vou confirmar e ligo-te.  

David: Combinado, Até Amanhã! 

Pedro: Ok, tá combinado então. 
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Observe o seguinte diálogo: 

 

Catarina: Olha, dia 19 é dia do pai. 

Filipa: Ei, pois é. Já não me lembrava. 

Catarina: O que é que lhe vamos dar? 

Filipa: Não sei... Do que é que ele precisa? 

Catarina: Não sei... Eu acho que não vale a pena dar-lhe roupa, ele já tem muita 

coisa. 

Filipa: Pois, também acho... tipo, podíamos dar-lhe aqueles saca-rolhas giros. 

Catarina: Hum... Não acho que seja muito boa ideia... É um bocadinho 

repetitivo, percebes? Já demos tanta coisa relacionada com isso... 

Filipa: Pois...  

Catarina: Já sei! 

Filipa: Então?! 

Catarina: Vamos-lhe dar aquela coisa das Odisseias! 

Filipa: Boa! É isso mesmo.  

Catarina: Está decidido então! 

Filipa: E quando é que vamos comprar a prenda? 

Catarina: É assim... Eu amanhã não posso, já combinei ir com a Andreia ao 

cinema. 

Filipa: Tá bem. Eu também não posso, porque tenho uma consulta no centro de 

saúde. 

Catarina: Ó pá, só se formos no fim de semana! 

Filipa: Ok, pode ser. A que horas? 

Catarina: Às 16h, que tal? 

Filipa: Ok, tá combinado então! 
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Texto de produção própria 

I Grupo 

 

De acordo com o texto que leu, responda às seguintes perguntas de forma 

completa. 

 

1. Qual é o tema central do texto? Comprar uma prenda para o dia do pai. 

__________________________________________________________

__________ 

 

2. Qual é a relação entre as duas pessoas do diálogo? Eu acho que a Catarina 

e a Filipa são irmãs.  

__________________________________________________________

__________ 

 

3. Que prenda é que a Filipa quer dar ao pai? A Catarina concorda com a 

ideia? Porquê? 

A Filipa  quere dar um saca-rolhas, mais a Catarina não concorda 

porque elas já deram muitas coisas relacionadas com isso. 

_________________________________________________________ 

 

4. Quem é que decide o que comprar? A Catarina propõe, mais as dias 

decidem juntas. 

__________________________________________________________

_________. 

 

5. Qual é a prenda que ambas vão dar? Algo das odisseias  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________ 
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6. Quando, e em que altura do dia, é que elas vão comprar a prenda? No fim 

de semana às 16 h.  

__________________________________________________________

__________ 

 

II Grupo 

 

Com base no texto, acha que este diálogo é formal ou informal? Justifique a sua 

resposta de forma completa e com recurso a exemplos do texto. 

___Eu acho que el texto é informal por cause de usarem palavras de uso 

coloquial como: pois, tipo, mesmo,  e então.   

_______________________________________________________________

____ 

 

Atente na seguinte frase do diálogo: “Olha, dia 19 é dia do pai.” 

 

A pessoa que fala utiliza a palavra “olha” para... 

a) Concordar com a outra. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Explicar por outras palavras o que disse anteriormente. 

d) Chamar a atenção do outro. 

 

 

Atente na seguinte frase: ... “tipo, podíamos dar-lhe aqueles saca-rolhas giros”. 

A pessoa que fala utiliza a palavra “tipo” para... 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Dar a vez ao outro para falar. 

d) Introduzir uma ideia mencionando um exemplo. 
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Observe a seguinte frase: “Pois, também acho”. 

A pessoa que fala utiliza a palavra “pois” para... 

a) Dar a vez ao outro para falar. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Concordar com a ideia do outro.  

d) Nenhuma das anteriores. 

 

Observe a seguinte frase: “É assim...” 

A pessoa que fala utiliza a expressão “é assim” para... 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Concordar com a ideia do outro. 

c) Explicar a ideia que vem a seguir. 

d) Nenhuma das anteriores.  

 

Observe a seguinte frase: “Então?!” 

A pessoa que fala utiliza a palavra “então” para... 

a) Chamar a atenção do outro. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Perguntar de forma pouco explícita que ideia teve o outro. 

d) Nenhuma das anteriores.  

 

 

III Grupo 

 

Imagine que vai comprar uma prenda para um amigo seu mas não sabe muito 

bem o quê.  

Construa um diálogo entre si e um amigo seu a falar sobre a prenda que vão 

comprar e quando.  

O diálogo deve ser bastante informal e deverá utilizar as seguintes palavras: é 

assim, tipo, pois, então, olha, mesmo.  

O texto não deverá exceder as 170 palavras e terá que ter em consideração a 

estrutura do diálogo anterior.  

A: Oi!  



 
 

155 
 

B: O que foi? 

A: Não é amanhã o aniversario da Ruth? 

B: Ei! É verdade, e não dá para comprar-lhe alguma cena hoje 

A: Pode ser, mas tipo que cena? 

B: Sei lá, o que tipode musica gosta ela? 

A: Ela gosta de techno. 

B: Então devíamos comprar-lhe um bilhete para o festival neo-pop desde ano. 

 

A: Boa!  

B: Então olha, compro eu o bilhete na internet e tu o imprimes… 

A: E amanhã visitamos-lha e damos a surpresa. 

B:_mesmo! 
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Observe o seguinte diálogo: 
 

Catarina: Olha , dia 19 é dia do pai. 

Filipa: Ei , pois é . Já não me lembrava. 

Catarina: O que é que lhe vamos dar? 

Filipa: Não sei... Do que é que ele precisa? 

Catarina: Não sei... Eu acho que não vale a pena dar-lhe roupa, ele já tem muita coisa. 

Filipa: Pois , também acho ... tipo , podíamos dar-lhe aqueles saca-rolhas giros. 

Catarina: Hum... Não acho que seja muito boa ideia... É um bocadinho repetitivo, 

percebes ? Já demos tanta coisa relacionada com isso... 

Filipa: Pois... 

Catarina: Já sei! 

Filipa: Então ?! 

Catarina: Vamos-lhe dar aquela coisa das Odisseias! 

Filipa: Boa! É isso mesmo . 

Catarina: Está decidido então ! 

Filipa: E quando é que vamos comprar a prenda? 

Catarina: É assim ... Eu amanhã não posso, já combinei ir com a Andreia ao cinema. 

Filipa: Tá bem. Eu também não posso, porque tenho uma consulta no centro de saúde. 

Catarina: Ó pá, só se formos no fim de semana! 

Filipa: Ok, pode ser. A que horas? 

Catarina: Às 16h , que tal? 

Filipa: Ok, tá combinado então! 

 

Texto de produção própria 

 

I Grupo 

De acordo com o texto que leu, responda às seguintes perguntas de forma 

completa. 

1. Qual é o tema central do texto? Para comprar uma prenda por o dia de 

pai. 

____________________________________________________________________ 

2. Qual é a relação entre as duas pessoas do diálogo? Ambas são irmãs. 
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____________________________________________________________________ 

3. Que prenda é que a Filipa quer dar ao pai? A Catarina concorda com a ideia? 

Porquê? 

A Filipa quer dar-Ihe aqueles saca-rolhas giros. Mas a Catarina 

não concorda com a ideia porque é repetitivo. 

______________________________________________________________________

____ 

4. Quem é que decide o que comprar? A Catarina decide comprar uma coisa 

das Odisseias. 

___________________________________________________________________. 

5. Qual é a prenda que ambas vão dar? Ambas vão dar-Ihe uma coisa das 

Odisseias. 

______________________________________________________________________

____ 

6. Quando, e em que altura do dia, é que elas vão comprar a prenda? Elas vão 

comparar no fim de semana às 16h de tarde. 

____________________________________________________________________ 

2 

II Grupo 

1. Com base no texto, acha que este diálogo é formal ou informal? Justifique a sua 

resposta de forma completa e com recurso a exemplos do texto. 

Este diálogo e informal porque e entre irmãs. O forme imperativo e 

usado às vezes - por exemplo, as frases: 

1. Olha, dia 19 é dia do pai 

2. Vamos-lhe dar aquela coisa das Odisseias! 

O diálogo também tem as seguintes palavras : pois, É assim, tipo, 

mesmo e então. 

 

2. Atente na seguinte frase do diálogo: “ Olha , dia 19 é dia do pai.” 

A pessoa que fala utiliza a palavra “olha” para... 

a) Concordar com a outra. 

b) Terminar o seu discurso. 
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c) Explicar por outras palavras o que disse anteriormente. 

d) Chamar a atenção do outro. 

 

2.1. Atente na seguinte frase: ... “ tipo , podíamos dar-lhe aqueles saca-rolhas giros”. 

A pessoa que fala utiliza a palavra “tipo” para... 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Dar a vez ao outro para falar. 

d) Introduzir uma ideia mencionando um exemplo. 

 

2.2. Observe a seguinte frase: “ Pois , também acho ”. 

A pessoa que fala utiliza a palavra “pois” para... 

a) Dar a vez ao outro para falar. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Concordar com a ideia do outro. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

2.3. Observe a seguinte frase: “ É assim...” 

A pessoa que fala utiliza a expressão “é assim” para... 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Concordar com a ideia do outro. 

c) Explicar a ideia que vem a seguir. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

2.4. Observe a seguinte frase: “ Então ?!” 

A pessoa que fala utiliza a palavra “então” para... 

a) Chamar a atenção do outro. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Perguntar de forma pouco explícita que ideia teve o outro. 

d) Nenhuma das anteriores. 
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III Grupo 

Imagine que vai comprar uma prenda para um amigo seu mas não sabe muito bem o 

quê. 

Construa um diálogo entre si e um amigo seu a falar sobre a prenda que vão comprar e 

quando. 

O diálogo deve ser bastante informal e deverá utilizar as seguintes palavras: é assim, 

tipo, 

pois, então, olha, mesmo. 

O texto não deverá exceder as 170 palavras e terá que ter em consideração a estrutura do 

diálogo anterior. 

André: Olha, a próxima semana, dia 8 é o aniversário de Pedro. 

Samuel: Ei, pois é. Devemos dar-Ihe uma prenda. 

Andre: Certo. Mas o que é quee vamos dar-Ihe? Do que é que ele 

precisa, sabes? 

Samuel: Não sei. Talvez não é uma boa ideia comprar para ele roupa. 

Ele tem muita coisa. 

André: Já, sei! 

Samuel: Então?! 

André: Vamos comemorar seu aniversário na Madeira. Ele nunca foi 

lá. A próxima semana, é uma semana de férias. O tempo vai ser 

ensolarado também. Podemos reservar o hotel e passagens e passar a 

fim de semana. 

Samuel: Boa! É isso mesmo. 

André: Está decidido então! 

Samuel: Quando é que vamos comprar os bilhetes? 

André: É assim. Podemos verificar os voos depois das aulas hoje. 

Samuel: Ok. Tá combinado então. 
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De acordo com o diálogo que ouviu, escolha a opção correta. A cada pergunta 

apenas corresponde uma única opção. 

 

1.1. A Catarina já ouviu falar do Bruno Nogueira. 

a) Verdadeiro. 

b) Falso. 

 

 

1.6. O Miguel ficou triste porque… 

a) Foi o último direto do Bruno Nogueira. 

b) Não conseguiu ver o último direto dele. 

c) Não gostou do direto dele.  

 

1.7. A Catarina nunca viu o Bruno Nogueira pessoalmente. 

a) Verdadeiro. 

b) Falso. 

 

 

1.8. A Catarina foi assistir a um… 

a) Concerto humorístico. 

b) Teatro humorístico. 

c) Filme humorístico. 

d) Exposição humorística. 

 

1.9. A Catarina e o Miguel são… 

a) De Lisboa. 

b) Do Porto. 

c) De Braga 

 

1.10. Atente na seguinte frase: “Era tipo um…. Era tipo um concerto...” 

 

 A pessoa que fala utiliza a palavra “tipo” para… 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Dar a vez ao outro para falar. 

d) Explicar uma ideia anterior. 

 

1.11. Atente na seguinte frase: “Era tipo um concerto, tás a ver?”  

 

A pessoa que fala utiliza a expressão “tás a ver” para… 

a) Dar a vez ao outro para falar. 

b) Terminar o seu discurso. 



 
 

161 
 

c) Perguntar de forma explícita se o outro está a perceber o que está a ser 

dito. 

d) Nenhuma das anteriores.  

 

 

1.12. Atente na seguinte frase: “Pois. Eu… Não não te lembras do “Levanta-te e 

ri?”  

 

A pessoa que fala utiliza a palavra “pois” para… 

a) Explicar a ideia que vem a seguir. 

b) Concordar com a ideia do outro. 

c) Dar a informação de que está a ouvir aquilo que é dito pelo outro. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

1.13. Atente na seguinte frase: “É isso, é isso.” 

 

A pessoa que fala utiliza a expressão “é isso” para… 

a) Concordar com a ideia do outro. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Discordar da ideia do outro. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

1.14. Atente na seguinte frase: “É assim…” 

 

A pessoa que fala utiliza a expressão “é assim” para… 

a) Explicar a ideia anterior. 

b) Explicar a ideia que vem a seguir. 

c) Concordar com a ideia do Outro. 

d) Nenhuma das anteriores.  

 

1.15. Atente na seguinte frase: “Agora imagina tu teres um palco com essa… com 

esse pessoal todo”. 

 

A pessoa que fala utiliza a expressão “agora imagina” para… 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Chamar a atenção do outro. 

c) Criar um cenário na cabeça do outro. 

d) Nenhuma das anteriores. 
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1.16. Atente na seguinte frase: “Olha, agora que estás a falar…” 

 

A pessoa que fala utiliza a palavra “olha” para… 

a) Continuar o seu discurso. 

b) Explicar a ideia que vem a seguir. 

c) Chamar a atenção do outro. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

 

2. Veja com atenção os seguintes excertos do diálogo. É capaz de identificar 

os excertos falsos? Assinale com outra cor os excertos que acha que são falsos. 

 

a) “Ó pá, eu não sei mesmo quem é o Bruno Nogueira. Nunca vi nada dele”. 

 

b) “Não não te lembras do “Levanta-te e ri?”. 

 

c) “Ó pá, eu tive imensa pena que ele fez o último direto no Instagram… e por 

acaso foi muito fixe. Ele podia era ter passado aqui no Porto”. 

 

d) “É assim, eu lembro-me de ter ido ao Porto assistir a um concerto dele”. 

 

e) “Lembras-te daquele comediante, o Nuno Markl? É super fixe.” 

 

f) “O Nuno Markl. Exatamente, é isso. E… E eles pegaram os dois e disseram 

que o tema era Natal, ou qualquer coisa assim…” 
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De acordo com o diálogo que ouviu, escolha a opção correta. A cada pergunta 

apenas corresponde uma única opção. 

 

1.1. A Catarina já ouviu falar do Bruno Nogueira. 

a) Verdadeiro. 

 

 

1.2. O Miguel ficou triste porque… 

a) Foi o último direto do Bruno Nogueira. 
 

1.3. A Catarina nunca viu o Bruno Nogueira pessoalmente. 

a) Falso. 

 

 

1.4. A Catarina foi assistir a um… 

a) Concerto humorístico. 

 

1.5. A Catarina e o Miguel são… 

a) Do Porto. 

 

1.6. Atente na seguinte frase: “Era tipo um…. Era tipo um concerto...” 

 

 A pessoa que fala utiliza a palavra “tipo” para… 

a) Explicar uma ideia anterior. 

 

1.7. Atente na seguinte frase: “Era tipo um concerto, tás a ver?”  

 

A pessoa que fala utiliza a expressão “tás a ver” para… 

a) Perguntar de forma explícita se o outro está a perceber o que está a ser 

dito. 

 

1.8. Atente na seguinte frase: “Pois. Eu… Não não te lembras do “Levanta-te e 

ri?”  

 

A pessoa que fala utiliza a palavra “pois” para… 

a) Concordar com a ideia do outro. 
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1.9. Atente na seguinte frase: “É isso, é isso.” 

 

A pessoa que fala utiliza a expressão “é isso” para… 

a) Concordar com a ideia do outro. 

 

1.10. Atente na seguinte frase: “É assim…” 

 

A pessoa que fala utiliza a expressão “é assim” para… 

a) Explicar a ideia que vem a seguir. 

 

1.11. Atente na seguinte frase: “Agora imagina tu teres um palco com essa… com 

esse pessoal todo”. 

A pessoa que fala utiliza a expressão “agora imagina” para… 

a) Criar um cenário na cabeça do outro. 

 

1.12. Atente na seguinte frase: “Olha, agora que estás a falar…” 

A pessoa que fala utiliza a palavra “olha” para… 

a) Chamar a atenção do outro. 

 

 

2. Veja com atenção os seguintes excertos do diálogo. É capaz de identificar 

os excertos falsos? Assinale com outra cor os excertos que acha que são falsos. 

 

a) “Ó pá, eu não sei mesmo quem é o Bruno Nogueira. Nunca vi nada 

dele”. 

 

b) “Não não te lembras do “Levanta-te e ri?”. 

 

c) “Ó pá, eu tive imensa pena que ele fez o último direto no Instagram… e por 

acaso foi muito fixe. Ele podia era ter passado aqui no Porto”. 

 

d) “É assim, eu lembro-me de ter ido ao Porto assistir a um concerto 

dele”. 

 

e) “Lembras-te daquele comediante, o Nuno Markl? É super fixe.” 
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f) “O Nuno Markl. Exatamente, é isso. E… E eles pegaram os dois e disseram 

que o tema era Natal, ou qualquer coisa assim…” 
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1. De acordo com o diálogo que ouviu, escolha a opção correta. A cada 

pergunta apenas corresponde uma única opção. 

 

1.1. A Catarina já ouviu falar do Bruno Nogueira. 

a) Verdadeiro. 

b) Falso. 
 

 

1.2. O Miguel ficou triste porque… 

a) Foi o último direto do Bruno Nogueira. 
b) Não conseguiu ver o último direto dele. 
c) Não gostou do direto dele.  

 

1.3. A Catarina nunca viu o Bruno Nogueira pessoalmente. 

a) Verdadeiro. 

b) Falso. 

 

 

1.4. A Catarina foi assistir a um… 

a) Concerto humorístico. 

b) Teatro humorístico. 

c) Filme humorístico. 

d) Exposição humorística. 

 

1.5. A Catarina e o Miguel são… 

a) De Lisboa. 

b) Do Porto. 

c) De Braga 

 

1.6. Atente na seguinte frase: “Era tipo um…. Era tipo um concerto...” 

 

 A pessoa que fala utiliza a palavra “tipo” para… 

a) Iniciar o seu discurso. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Dar a vez ao outro para falar. 

d) Explicar uma ideia anterior. 
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1.7. Atente na seguinte frase: “Era tipo um concerto, tás a ver?”  

 

A pessoa que fala utiliza a expressão “tás a ver” para… 

a) Dar a vez ao outro para falar. 

b) Terminar o seu discurso. 

c) Perguntar de forma explícita se o outro está a perceber o que está a ser dito. 

d) Nenhuma das anteriores.  

 

 

1.8. Atente na seguinte frase: “Pois. Eu… Não não te lembras do “Levanta-te e 

ri?”  

 

A pessoa que fala utiliza a palavra “pois” para… 

a) Explicar a ideia que vem a seguir. 

b) Concordar com a ideia do outro. 

c) Dar a informação de que está a ouvir aquilo que é dito pelo outro. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

1.9. Atente na seguinte frase: “É isso, é isso.” 

 

A pessoa que fala utiliza a expressão “é isso” para… 

a) Concordar com a ideia do outro. 

b) Iniciar o seu discurso. 

c) Discordar da ideia do outro. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

1.10. Atente na seguinte frase: “É assim…” 

 

A pessoa que fala utiliza a expressão “é assim” para… 

a) Explicar a ideia anterior. 

b) Explicar a ideia que vem a seguir. 

c) Concordar com a ideia do Outro. 

d) Nenhuma das anteriores.  

 

1.11. Atente na seguinte frase: “Agora imagina tu teres um palco com essa… com 

esse pessoal todo”. 

 

A pessoa que fala utiliza a expressão “agora imagina” para… 
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a) Iniciar o seu discurso. 

b) Chamar a atenção do outro. 

c) Criar um cenário na cabeça do outro. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

1.12. Atente na seguinte frase: “Olha, agora que estás a falar…” 

 

A pessoa que fala utiliza a palavra “olha” para… 

a) Continuar o seu discurso. 

b) Explicar a ideia que vem a seguir. 

c) Chamar a atenção do outro. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

2. Veja com atenção os seguintes excertos do diálogo. É capaz de identificar 

os excertos falsos? Assinale com outra cor os excertos que acha que são falsos. 

 

a) “Ó pá, eu não sei mesmo quem é o Bruno Nogueira. Nunca vi nada dele”. 

 

b) “Não não te lembras do “Levanta-te e ri?”. 

 

c) “Ó pá, eu tive imensa pena que ele fez o último direto no Instagram… e por 

acaso foi muito fixe. Ele podia era ter passado aqui no Porto”. 

 

d) “É assim, eu lembro-me de ter ido ao Porto assistir a um concerto dele”. 

 

e) “Lembras-te daquele comediante, o Nuno Markl? É super fixe.” 

 

f) “O Nuno Markl. Exatamente, é isso. E… E eles pegaram os dois e disseram 

que o tema era Natal, ou qualquer coisa assim…” 
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Nota: Dado que o exercício admitia uma única resposta, a segunda função semântica, 

“concordar com a ideia anterior”, é assinalada como errada, mas considerou-se ambas 

corretas. 
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