
TIPOS DE DISCURSO

Discurso direto, discurso indireto e discurso
indireto livre são tipos de discursos utilizados no
gênero narrativo para introduzir as falas e os
pensamentos dos personagens. Seu uso varia de
acordo com a intenção do narrador.



DISCURSO DIRETO

•No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua
narração e passa a citar fielmente a fala do personagem.

•O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade
e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do
discurso, não se responsabilizando pelo que é dito.



Características do Discurso Direto

• Utilização dos verbos da categoria dicendi, ou seja, aqueles que têm
relação com o verbo "dizer". São chamados de "verbos de elocução", a saber:
falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outros.

• Utilização dos sinais de pontuação - travessão, exclamação, interrogação,
dois pontos, aspas.

• Inserção do discurso no meio do texto - não necessariamente numa linha
isolada.



Exemplos de Discurso Direto

1.Os formados repetiam: "Prometo cumprir meus deveres e
respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade.".

2.O réu afirmou: "Sou inocente!“

3.Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar:
— Alô, quem fala?
— Bom dia, com quem quer falar? — respondeu com tom de
simpatia.



USO DO TRAVESSÃO NO DISCURSO DIRETO







DISCURSO INDIRETO

No discurso indireto, o narrador da história interfere na
fala do personagem proferindo suas palavras. Neste
discurso, não encontramos as próprias palavras da
personagem.



Características do Discurso Indireto

•O discurso é narrado em terceira pessoa.

•Algumas vezes são utilizados os verbos de elocução, por
exemplo: falar, responder, perguntar, indagar, declarar,
exclamar. Contudo não há utilização do travessão, pois
geralmente a frase se a construção verbo + que.

EXEMPLO: Maria disse que não irá à festa.



Exemplos de Discurso Indireto

1.Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e
respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade.

2.O réu afirmou que era inocente.

3.Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar.
Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do
outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e
perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa
queria falar.



TRANSIÇÃO DO DISCURSO DIRETO PARA O 
DISCURSO INDIRETO

Discurso Direto Discurso Indireto
Preciso sair por alguns instantes. (enunciado na 1.ª 
pessoa)

Disse que precisava sair por alguns instantes. (enunciado 
na 3.ª pessoa)

Sou a pessoa com quem falou há pouco. (enunciado no 
presente)

Disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. 
(enunciado no imperfeito)

Não li o jornal hoje. (enunciado no pretérito perfeito) Disse que não tinha lido o jornal. (enunciado no pretérito 
mais que perfeito)

O que fará relativamente sobre aquele assunto? 
(enunciado no futuro do presente)

Perguntou-me o que faria relativamente sobre aquele 
assunto. (enunciado no futuro de pretérito)

Não me ligues mais! (enunciado no modo imperativo) Pediu que não lhe ligasse mais. (enunciado no modo 
subjuntivo)

Isto não é nada agradável. (pronome demonstrativo em 
1.ª pessoa)

Disse que aquilo não era nada agradável. (pronome 
demonstrativo em 3.ª pessoa)

Vivemos muito bem aqui. (advérbio de lugar aqui) Disse que viviam muito bem lá. (advérbio de lugar lá)



DISCURSO INDIRETO LIVRE

No discurso indireto livre há uma fusão dos tipos de discurso
(direto e indireto), ou seja, há intervenções do narrador bem
como da fala dos personagens.

Não existem marcas que mostrem a mudança do discurso. Por
isso, as falas dos personagens e do narrador - que sabe tudo o
que se passa no pensamento dos personagens - podem ser
confundidas.



CARACTERÍSTICAS

•As falas das personagens, feitas na 1.ª pessoa, surgem espontaneamente
dentro discurso do narrador, feito na 3.ª pessoa;
•Não há marcas que indiquem a separação da fala do narrador e da fala da
personagem;
•Não é introduzido por verbos de elocução, nem por sinais de pontuação ou
conjunções;
•Por vezes, é difícil delimitar o início e o fim da voz da personagem, uma vez que
está inserida dentro da voz do narrador;
•O discurso do narrador transmite o sentido do discurso da personagem;
•O narrador é onisciente de todas as falas, sentimentos, reações e pensamentos
da personagem.



EXEMPLOS DE DISCURSO INDIRETO LIVRE

1.Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas
sentia um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo
com as crianças...
2.O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei
que consigo!
3. Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo
televisão!



EXERCÍCIOS LIVRO DO CEREJA PÁGINA 138 À 140.
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