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EBS À BEIRA DOURO - MEDAS 

PORTUGUÊS  8.º ANO 
 

TEXTO DRAMÁTICO - GUIÃO DE LEITURA 
 
 

Falar Verdade a Mentir 
de Almeida Garrett 

 

 

A. PRÉ-LEITURA ORIENTADA 

  
1. O AUTOR 

João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett e mais tarde 1.º Visconde de 
Almeida Garrett, (Porto, 4 de fevereiro de 1799 — Lisboa, 9 de dezembro de 1854) foi 
um escritor e dramaturgo romântico, orador, par do reino, ministro e secretário de 
estado honorário português. Grande impulsionador do teatro em Portugal, uma das 
maiores figuras do romantismo português, foi ele quem propôs a edificação do Teatro 
Nacional de D. Maria II e a criação do Conservatório de Arte Dramática. 

As suas obras mais conhecidas são Frei Luís de Sousa (teatro), Viagens na minha 
terra (narrativa) e Folhas caídas (poesia). 

(Para saber mais: elabora a “Ficha de recolha de dados biográficos”.) 
 

2. CARACTERÍSTICAS DO TEXTO DRAMÁTICO 
Apresenta 4 características do texto dramático (que os textos narrativos não possuem). 

 
3. AS ORIGENS DA OBRA 

Tem como modelo Le Menteur Véridique, do francês Eugène Scribe, que Garrett adapta à realidade portuguesa. 

 

B. LEITURA ORIENTADA DA OBRA 

 
ORIENTAÇÕES DE LEITURA 

CENA I 
 

1. Donde é proveniente Joaquina? 
2. De quem é criada? 
3. Que fazem elas em Lisboa? 
4. Que faz ele naquela casa? 
5. Caracteriza a maneira de falar dele. 
6. Qual é o interesse dos dois no casamento de Amália? 
7. Qual é a preocupação de José Félix, no fim da cena? 
 
CENA II 
 

1. Aponta duas 
diferenças com a 
sociedade de hoje, 
relativamente ao 
casamento (cf. D1a). 
2. O que é um aparte? 
3. Para que serve este aparte (p. 37)? 
4. Quem faz a caracterização de Duarte? 
5. Qual é o defeito principal de Duarte? 
6. Em que é que isso pode consistir um problema grave? 
7. Explica a ironia de José Félix quando se refere a Lisboa. 
8. Qual é o pacto feito entre os três? 
9. Qual é o objetivo de José Félix se esconder? 
 
CENA III 
 

1. Por que razão Amália fica triste com as "proezas" de 
Duarte? 

2. Quais são as preocupações de Brás Ferreira em relação 
a Duarte? 
3. Que tipo de vida gosta de levar Duarte? 
4. Refere todas as mentiras de Duarte, nesta cena. 
 
CENA IV 
 

1. Explica a justificação que Duarte dá a Amália para as 
suas mentiras. 
2. Como é que Duarte fica progressivamente encurralado 
nas suas mentiras? Explica. 
 
CENA V 
 

1. Por que razão fica Duarte pasmado, no início da cena? 
2. Que vai José Félix fazer para que Duarte não seja 
apanhado nas suas mentiras? 
 
CENA VI 
 

1. Explica por que razão Duarte não está a perceber o 
jogo de José Félix. 
2. Explica a situação cómica do segundo aparte de 
Duarte. 
 
CENA VII 
 

1. Por que razão fica Duarte atrapalhado no início da 
cena? 
2. Para que é que "Joaquina parece tomar sentido na lista 
dos pratos"? 
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3. Mostra como Duarte só consegue emendar uma 
mentira inventando outra. 
4. Explica o cómico da situação inventada por Duarte. 
 
CENA VIII 
 

1. Como é conseguida uma vivacidade maior, nesta cena? 
 
CENA IX 
 

1. Em que consiste o cómico de linguagem na primeira 
fala de José Félix? 
2. Explica o porquê do sorriso de José Félix. 
 
CENA X 
 

1. Como consegue Brás Ferreira compor a situação? 
2. Caracteriza a atitude de José Félix. 
 
CENA XI 
 

1. Como conseguiu Joaquina compor uma das mentiras 
de Duarte? 
 
CENA XII 
 

1. Que aspetos de José Félix são objecto da admiração de 
Joaquina, nesta cena? 
2. Qual é, contudo, o seu receio? 
3. Que nome se dá a uma tirada em que uma 
personagem fala sozinha? 

 
CENA XIII 
 

1. Em que é que a chegada do General Lemos pode 
complicar a situação? 
 
CENA XIV 
 

1. Em que é que a iniciativa de Joaquina pode prejudicar 
Duarte? 
 
CENA XV 
 

1. Que mentiras de Duarte são descobertas nesta cena? 
 
CENA XVI 
 

1. Explica como Duarte se está a afundar na sua mentira. 
2. Por que razão isso provoca o riso de Brás Ferreira? 
3. Explica a importância do gesto de Brás Ferreira 
(apontando para o General). 
 
CENA XVII 
 

1. Como se desenvolve o cómico de situação no início 
desta cena? 
2. Que atitude toma o general? Porquê? 
3. Por que razão José Félix já pode mostrar quem é na 
realidade?

 
  

1. AÇÃO/ ESTRUTURA DA PEÇA 
O texto dramático apresenta 2 tipos de estrutura: 

  
1. 1. ESTRUTURA EXTERNA 

a) ATOS: grandes divisões do texto dramático, que correspondem a um espaço. Muda o ato, 
mudando o cenário. Explica por que razão esta peça só tem um ato. 
b) CENAS: quando há entrada ou saída de personagens. Quantas cenas contém esta peça? 
 

1. 2. ESTRUTURA INTERNA  
- EXPOSIÇÃO: apresentação das personagens e dos antecedentes da ação.  
- CONFLITO: conjunto de peripécias que fazem a ação progredir.  
- DESENLACE: desfecho da ação dramática. 

Delimita os três momentos principais da estrutura desta peça. 
 

2. TEMPO 
2. 1. Quanto tempo dura a ação? 
2. 2. Refere o tempo histórico da ação (em que época/ano se passa?).  
 

3. ESPAÇO 
3. 1. ESPAÇO FÍSICO: Onde estão as personagens na cena 1? (3 níveis) (cf. cena 3). 
3. 2. ESPAÇO SOCIAL: Ambiente social de Lisboa.  

3. 2. 1. A BURGUESIA RICA DOMINANTE 
a) Refere as personagens que pertencem a esta classe social. 
b) Refere o seu defeito principal. 

3. 2. 2. A CRIADAGEM 
a) Refere as personagens que pertencem a esta classe social. 
b)    Refere o seu defeito principal. 

3. 2. 3. ESTRANGEIROS  
Refere três categorias de estrangeiros.  
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4. PERSONAGENS 
4. 1. CARACTERIZAÇÃO 
 Escolhe duas personagens para caracterizar: masculino e feminina; burguês/a e criado/a. Foca as suas 
qualidades, os defeitos, as suas expetativas (o que pretendem) e o seu caráter. 

 
4. 2. A LINGUAGEM CARACTERIZADORA 

 Escolhe uma personagem e verifica como a sua linguagem está adequada à sua condição social e/ou ao seu 
caráter. 

 
5. TIPOS DE CÓMICO 

Falar verdade a mentir é uma comédia: contém elementos típicos do cómico (pretende divertir) e uma intenção 
moralizadora, através da crítica (cf. Intencionalidade). 

 
5. 1. Cómico de caráter 

a) Em que aspetos Duarte é divertido? 
b) E José Félix? 
c) Um dos processos do cómico de caráter é a caricatura (exagero cómico de alguns dos traços 

distintivos). Encontra dois exemplos de caricatura. 
 

5. 2. Cómico de situação 
Apresentam-se alguns processos geralmente utilizados nas comédias do século XIX (e não só) para criar 
situações divertidas. Encontra exemplos de cada um deles. 

a) Jogo de identidades, jogo de equívocos/quid pro quo; 
b) Movimentação em palco; 
c) Situação caricata (exagerada). 

 
5. 3. Cómico de linguagem 

A maneira de falar das personagens pode ser cómica. Encontra dois exemplos.  
 
 

C. A LINGUAGEM DO TEATRO 
 

1. Transcreve uma indicação cénica (didascália) do texto que implique a intervenção de um dos técnicos 
envolvidos na encenação da peça:  

a) cenógrafo:  
b) aderecista:  

 

2. Transcreve indicações cénicas destinadas a referir:  
a) movimentação das personagens:  
b) gestos:  
c) expressões faciais: 
d) tom e altura de voz:  

 

D. TEMAS  

 
1. Explica como os temas seguintes são desenvolvidos na peça: 

a) O casamento de conveniência. 
b) A importância do dote (dinheiro). 
c) Uma sociedade fundada nas aparências/fingimento. 

 
 

E. INTENCIONALIDADE CRÍTICA 

 
Para além da evidente intenção de divertir o público, o dramaturgo também pretende mostrar alguns 
defeitos ou vícios da sociedade lisboeta da época, sobretudo evidentes na personagem Duarte, mas 
também presentes noutras personagens ou visíveis em algumas situações: 

a) Vida mundana feita de divertimentos; 
b) Preocupação com as aparências; 
c) Tendência para se sobrevalorizar; 
d) Vaidade; 
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e) Promoção pessoal através de conhecimentos; 
f) Importância dada ao dinheiro; 
g) Influência dos pais no casamento das filhas; 
h) Visão simplista/estereotipada dos estrangeiros; 
i) Falta de higiene.  

Encontra exemplos para os tópicos referidos. 
 

F. OPINIÃO 

 
1. Escolhe a cena ou situação de que mais gostaste e justifica a tua escolha. 
 
2. Lê a frase apresentada a seguir e demonstra que as afirmações que se encontram destacadas são verdadeiras. 

«Peça teatral muito divertida, é constituída apenas por um ato, formado por dezassete cenas, e a 
sua temática reveste-se de uma enorme atualidade.» 

 
3. Num texto expositivo de 80 a 140 palavras, apresenta esta obra ao público em geral, revelando um pouco do seu 

enredo e dando ainda uma opinião pessoal e fundamentada acerca do seu valor, do interesse que pode haver na 
sua leitura. 

 

G. DEPOIS DE LER 

 
Ida ao teatro, companhia ACTUS (cf. Guião de apreciação do espetáculo teatral). 

 
 


