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Discurso Directo e Discurso indirecto*
 

 
Com esta actividade pretende-se que: 

⇒ conheças as duas formas de discurso – directo e indirecto; 

⇒ identifiques os elementos que deverão sofrer alterações na passagem para o discurso 

indirecto. 

 
 

1. Lê os textos seguintes:  
 
TEXTO A       TEXTO B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Completa as frases com as palavras do rectângulo. 
 
 
 
 

 O texto A é um ______________, reproduz as falas das ______________ sem as 

modificar. O diálogo recorre ao Discurso ______________. 

No texto B o ______________ relata, por palavras suas, as falas das personagens 

Este texto recorre ao Discurso ______________ 

 
 

 Quem és? – perguntou a abelha- 
-guarda. 

 Sou uma pobre abelha-perdida. 
Acolhe-me na tua colmeia, por favor – disse a 
abelha-perdida. 

 Vou levar-te à nossa rainha.  
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A abelha-guarda. perguntou à outra 
abelha quem era. Esta respondeu que era 
uma pobre abelha-perdida e pediu-lhe 
acolhimento na sua colmeia. A abelha- 
-guarda retorquiu que levá-la-ia à rainha. 
 



3. Compara os textos anteriores e completa o quadro. 
 
 TEXTO A TEXTO B 

Quem fala? 
As ______________. 

 

O ______________ . 

Quais as pessoas 

gramaticais? 

A ______ª e  ______ª 

pessoas.  

A ______ª pessoa. 

Como são introduzidas as 

falas? 

Pelos verbos ____________, 
____________ seguidos de 
travessão e ____________. 
 

Pelos verbos “perguntou”, 
“respondeu” e “retorquiu” 
seguidos de “que”. 

Quais os tempos/ modos 

usados? 

- ______________. - Condicional,  

- ______________ 

 

 

4. Passa para o discurso indirecto as falas seguintes. 

“  Não sou uma abelha-perdida. As minhas companheiras correram comigo porque tenho 

uma pata partida.” 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

“  Não podes ser uma abelha varredora, nem uma abelha obreira, mas podes ser uma 

abelha-ama. Confio-te as abelhinhas recém-nascidas  disse a rainha.” 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

“  Obrigada, majestade. É um trabalho maravilhoso, estou muito feliz “  exclamou a 

abelha perdida. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 



4.1. Podemos concluir que a transposição para o discurso indirecto provoca transformações 

nas falas originais ao nível do locutor, dos tempos ______________, das______________ 

gramaticais, dos determinantes  ______________ e dos pronomes ______________ . 

 

5. Lê o texto. 
5.1. Transpõe-o para o discurso directo, fazendo as alterações necessárias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Identifica as frases como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

Na transposição para o discurso directo ... 

 o texto sofreu uma alteração na mancha gráfica. 

 os tempos dos verbos não sofreram alterações. 

 cada fala tornou-se uma linha independente, precedida de um travessão. 

 as formas verbais, os pronomes pessoais/possessivos passaram para a 3ª pessoa. 

 as falas das personagens foram reproduzidas pelo narrador. 

 o tempo verbal usado foi o presente. 

 as formas verbais e os pronomes passaram para a 1ª e 2ª pessoas. 

                                                
* Filomena Lemos/2011 

Era uma vez uma abelha muito 

gulosa, de tal forma que passava o dia 

inteiro a beber o néctar das flores. 

Um dia uma das suas 

companheiras disse-lhe que a sua 

atitude não era correcta. Para além de 

não cumprir a sua obrigação na 

colmeia estava a prejudicar-se, pois 

estava a ficar muito gorda. 

 A abelha magoada com o que 

ouviu respondeu que ela era uma 

grande invejosa e que o seu desejo 

era vê-la morrer de fome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


