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Bate-papo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diálogo 
(extraído do livro Muito Prazer, página 274) 

 
Sandra: Oi, você está aí? Paulo: Oi, você está aí? 

Júlio: Estou um pouco ocupado. Por quê? 
Paulo: Só queria te contar uma coisa. 

Júlio: Conta logo. 
Paulo: Vou sair com Sandra. 

Júlio: Legal. 
Paulo: Mas foi difícil, cara. 

Júlio: Difícil como? 
Paulo: Primeiro eu perguntei para ela se ela 

queria ir ao cinema comigo na quinta e 
ela disse que não podia. 

Júlio: Ah... 
Paulo: Aí eu disse que a gente podia ir na 

sexta. 
Júlio: Ah.... 

Paulo: Aí ela disse que a tinham convidado 
para uma festa. 

Júlio: Você devia ter desistido. Que menina 
difícil! 

Paulo: Não, claro que não. Eu perguntei se ela 
iria sair no sábado e ela me disse que à 
tarde sim, mas que à noite ela ainda 
não tinha compromisso. 

Júlio: E você insistiu? 
Paulo: É. Então, a gente vai ao cinema no 

sábado. 
 

Solange: Estou. 
Sandra: Só queria te contar uma coisa. 

Solange: Conta. 
Sandra: Vou sair com o Paulo. 

Solange: Jura? Como assim? 
Sandra: Bem, ele me ligou ontem e me 

perguntou: “Quer ir ao cinema 
comigo na quinta?” Aí eu disse: 
“Não posso.” 

Solange: Por quê? 
Sandra: Charme. 

Solange: E aí? 
Sandra: Bem, aí ele me disse: “A gente 

pode ir na sexta, então!” 
Solange: E... 

 
Sandra: Eu disse: “Na sexta, me 

convidaram para uma festa.” 
Solange: Que horror! Que mentirosa! 

Sandra: Um pouco de charme não faz mal. 
Solange: E aí? 
Sandra: Aí ele me perguntou: “E no 

sábado, você vai sair?” E eu disse: 
“à tarde, sim, mas, à noite, ainda 
não tenho compromisso.” 

Solange: Pobre Paulo. 
Sandra: Então, a gente vai ao cinema no 

sábado à noite. 

Hoje em dia, os adolescentes, 
no Brasil usam o WhatsApp, Insta e 
Messenger para conversar, mas estes 
programas de bate-papo não estão 
restritos aos adolescentes, eles são 
usados por pessoas das mais 
variadas faixas etárias. 

Você já usou ou usa o WhatsApp ou 
outro programa de bate papo? 

O que você acha deles? 
Qual recurso você mais utiliza para 

se comunicar no dia a dia? 
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Discurso indireto 
 

 

Reprodução posterior 

Perguntas 
Discurso direto: “... ele me ligou ontem e me 
perguntou: “Quer ir ao cinema comigo na quinta?”” 
Discurso indireto: “eu perguntei para ela se ela queria 
ir ao cinema comigo na quinta.” 

Declarações 
Discurso direto: “Estou cansado porque trabalhei 
muito hoje. Amanhã, trabalharei menos. 
Discurso indireto: Ele disse que estava cansado 
porque tinha trabalhado muito naquele dia. No dia 
seguinte, ele disse que trabalharia menos.  

Ordens 
Discurso direto: “Fique quieto!” 
Discurso indireto: Ela mandou que eu ficasse quieto. 
Ou: Ela me mandou ficar quieto. 

 
Discurso direto → Discurso Indireto 

Presente do indicativo:  
“Ele fala”; “Ele vende”; “Ele abre” → 

Pretérito Imperfeito do Indicativo:  
“falava”; “vendia”;  “abria”  

Presente do subjuntivo ou Imperativo:  
“Que ele fale”; “venda”; “abra” → 

Imperfeito do Subjuntivo:  
“falasse”; “vendesse”; abrisse” 

Pretérito perfeito do indicativo:  
“Ele falou”; “vendeu”; “abriu” → Pretérito mais-que-perfeito do indicativo:  

“tinha falado”; “havia vendido”; “tinha aberto” 
Imperfeito do subjuntivo:  

“que ele falasse” → 
Mais-que-perfeito do subjuntivo:  
“tivesse falado”; “houvesse vendido”... 

Futuro do presente:  
“ele falará” → 

Futuro do pretérito:  
“ele falaria” 

Futuro do subjuntivo:  
“quando ele falar” → 

Imperfeito do subjuntivo:  
“falasse” 
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Discurso direto → Discurso Indireto 
este → aquele 
aqui → lá 
hoje → naquele dia 

agora → naquele momento 
ontem → no dia anterior, na véspera 

amanhã → no dia seguinte 
 

A. Passe as declarações abaixo do discurso direto para o indireto, como no exemplo. 

1. Eu moro num apartamento perto do centro e vou para o escritório a pé, explicou-me ela. 
 
2. Meu telefone está quebrado, por isso não pude telefonar-lhe ontem, disse-me ele. 
 
3. Amanhã sairemos bem cedo e só voltaremos no fim do dia, avisou-me ela. 
 
4. Não quero que você fale sobre isto com ninguém, advertiu-me ela. 
 
5. Quando eu tiver mais dinheiro, comprarei uma chácara. Adoro a vida no campo, disse ela. 
 
 
  B. Passe as perguntas abaixo do discurso direto para o indireto, como no exemplo. 
  
 
 
 
 
1. “Quanto custou o conserto da máquina?” quis saber o marido. 
 
2. Meu filho perguntou: “A gente vai a pé até lá? Você sabe quando a gente vai chegar lá?” 
 
3. “Vocês viram meu guarda-chuva?” perguntou Mariana. 
 
4. A moça quis saber: “O que vocês farão agora?” 
 
5. “Você quer que eu fique?” perguntou ela. 
 
 

Eu estou contente porque terminei este trabalho, disse ele. 
Ele disse que estava contente porque tinha terminado aquele trabalho. 

 

Você sabe o endereço dele? Perguntou-me ela. 
Ela me perguntou se eu sabia o endereço dele. 
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C. Espere um pouco! disse-me ela. 
Ela me disse para esperar um pouco. Ela me disse que esperasse um pouco. 
 
1. A mãe disse para o menino: — Tire o cotovelo da mesa! 
 
 
 
2. O dentista falou para a mocinha: — Fique quieta e não feche a boca! 
 
 
 
3. — Esteja aqui às 5 horas!, disse-me Carolina. 
 
 
 
4. — Tenha paciência! Não perca a cabeça!, aconselhou-me Virgínia 
 
 
 
5. João chamou a mulher: — Veja o que fiz! 

 
 
D. Leia os quadrinhos. Depois, conte a história usando sempre o discurso indireto, começando 
assim: Ontem, ... 
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É isso mesmo, 
meu amor. 

Tudo vai dar 
certo, tenho 

certeza. 
Abrace-me!. 

Eu gosto muito de 
você. Leonardo! 

 

E eu de você, 
Patrícia! 

Você acha que 
poderemos nos 
casar este ano? 

 

Acho que 
sim, meu 

bem. 
 

Mas você já conversou com seu 
chefe? Você já lhe disse que 

quer se casar e, por isso, precisa 
de um aumento de salário? 

 

Falei, falei, 
mas ele nem 

me ouviu. 

 

Não faz mal, 
Leonardo. Vamos 

achar uma 
solução. O que 
importa é que 
nos amamos. 
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