
Responda às questões a seguir, com base no texto Essas mães maravilhosas e 
suas máquinas infantis. 

 

1. Localize no texto e transcreva, no quadro abaixo, dois exemplos de uso 
de discurso direto e dois de discurso indireto. 

Discurso Direto  Discurso Indireto 

“- Compra um time de botão pra mim. 
 - Botão não é esporte, filho. 
 - Arco e flecha!” 

“- O que você gosta de fazer, Paulinho? 
perguntou o pai dando uma de liberal que 
não costuma impor suas vontades. 
 - Brincar…” 

“- Não posso, tenho aula de hipismo. 
 - Depois do hipismo? 
 - Vou pro caratê.” 

“Flávia deu um calção de presente ao garoto 
e perguntou por que ele não fazia natação.” 

“Paulinho ainda quis argumentar. Sugeriu o 
alpinismo.” 

“Quando fez sete anos disse ao pai que a 
partir daquele dia queria receber a mesada 
em dólar.”   

 

2. Releia este trecho do texto: 

“Um dia, Flávia flagrou o filho com uma gravata à volta do pescoço tentando dar 
um laço. Quando fez sete anos disse ao pai que a partir daquele dia queria 
receber a mesada em dólar. Aos oito abriu o berreiro porque seus pais não lhe 
deram um cartão de crédito de presente. Com oito anos, entre uma aula de 
xadrez e de sânscrito, Paulinho saiu de casa muito compenetrado. Os 
amiguinhos da rua perguntaram onde ele ia: 
- Vou ao banco.” 

 

Agora, imagine que o mesmo trecho tivesse sido escrito assim: 

 

“Um dia, Flávia flagrou o filho com uma gravata à volta do pescoço e perguntou: 

- O que você está fazendo, meu filho? 

- Ora, tentando dar um laço! 

No dia em que fez sete anos, Paulinho estava conversando com o pai, e lhe disse 
decidido: 

- A partir de hoje, quero a minha mesada em dólar!  



Aos oito anos, Paulinho chorou desesperadamente, implorando aos pais: 

- Eu quero um cartão de crédito de presente! Por que você não me dão?!  

Dias depois, saiu de casa muito compenetrado.  

- Aonde você vai, Paulinho? - perguntaram os amiguinhos da rua. 

- Vou ao banco.  

 

a) Compare as duas formas de escrita do diálogo e responda: Qual delas é 
mais fiel à forma de falar das personagens, deixando claros para o leitor 
aspectos como entonação, vocabulário utilizado e o que estava sentindo 
no momento da fala? Explique. 

O segundo registro, estruturado na forma de discurso direto, torna mais claros para 
o leitor os aspectos citados no enunciado. Isso ocorre em função de as falas serem 
proferidas pelos próprios locutores, conservando, assim, as palavras, entonações e 
emoções envolvidas no contexto dialogal. 

 

b) No que se refere à estrutura do diálogo e à pontuação utilizada, que 
diferenças podemos observar entre as duas formas de registro? 

No texto, o diálogo aparece inteiro em um único parágrafo, sem a necessidade do 
emprego dos dois pontos e do travessão (discurso indireto). Já a segunda forma, 
reescrita, foi estruturada com uso do discurso direto. Assim, cada fala é marcada 
pelo uso do travessão. Cada travessão corresponde a um parágrafo e, muitas vezes, 
é antecedido pelos dois pontos, que acompanham os verbos de elocução. 

  

c) Observe os verbos destacados na segunda escrita. Qual a importância 
deles para a construção do diálogo? 

Eles anunciam que alguma personagem vão falar algo e, muitas vezes, explicitam 
também o tom dessa fala - como é o caso do verbo implorando, no texto. 


