
 

• Discurso direto 

• Nesse caso, o narrador reproduz as falas dos personagens por meio das próprias 

palavras deles. 

• A reprodução do discurso ocorre como se o leitor ouvisse literalmente o que os 

personagens disseram. 

• Algumas marcas linguísticas são evidenciadas: uso dos dois pontos e travessão; 

aparecimento de verbos que anunciam a fala do personagem 

(“disse”, “falou”...) – são os chamados verbos de elocução ou verbos dicendi e a presença de 

palavras que se vinculam à situação de produção textual em que se proferiu o discurso. 

• Ex.: “– O rio já encheu mais? – perguntou a mãe. 

– Chi, ta um mar d’água! Qué vê, espia, – apontou o menino com o dedo para fora do rancho.” 

• Discurso indireto 

• Nesse tipo de discurso, o narrador reproduz as palavras dos personagens sem priorizar 

sua forma linguística e sim seu conteúdo. Aqui, o que se pretende não é reproduzir 

literalmente o que o personagem falou, mas reescrever tal fala por meio das palavras 

do narrador. 

• As marcas linguísticas desse tipo de discurso incluem também verbos que reproduzem 

as falas dos personagens (“dizer”, “afirmar”, “perguntar”, “responder” etc.); a fala do 

narrador não é isolada por sinal de pontuação, mas por partículas introdutórias 

(normalmente, as conjunções integrantes que e se); os pronomes, os verbos e outros 

vocábulos da fala do personagem são substituídos por outros que se vinculem ao tempo 

em que se situa o narrador. 

• Ex.: “Assim que a encontrei, perguntei se nós poderíamos nos encontrar naquela noite.” 

• Discurso indireto livre 

• Essa é a forma mais sutil de se reproduzir a fala de um personagem – não há indicadores 

muito evidentes de limites entre a fala do narrador e a fala do personagem. Nesse caso, 

é preciso que o leitor pressuponha que aquelas palavras não pertencem ao narrador e 

sim a um personagem da narrativa. É o discurso que aproxima ambos, dando-nos a 

impressão de que falam em uma só voz. 



• Ex.: “Toda a fascinação da vida o golpeou, uma tão profunda delícia e gosto de viver, 

uma tão ardente e comovida saudade, que retesou os músculos do corpo, esticou as 

pernas, sentiu um leve ardor nos olhos. Não quero morrer!” 

 

 

Discurso Direto  Discurso Indireto 

Pronomes e flexão verbal em 1ª ou 2ª pessoa: 

- Quero dormir – disse a menina 

Pronomes e flexão verbal em 3ª pessoa: 

A menina disse que queria dormir. 

Tempos verbais (ordenados em relação ao momento da 

fala) 

a) Presente do Indicativo 

b) - A situação é a mesma – afirmou o policial 

Tempos verbais (em correlação com o tempo em que se 

situa o narrador) 

a) Pretérito Imperfeito 

b) O policial afrimou que a situação era a mesma. 

b) Pretérito Perfeito 

- Tudo permaneceu comantes – lembrou o rapaz. 

C) Futuro do Presente 

- Tudo estará acabado em breve – sentenciou a 

mulher. 

d) Modo Imperativo 

- Não entre aí, disse a mãe.  

b) Pretérito Mais-que-perfeito 

O rapaz lembrou que tudo permanecera como antes. 

c) Futuro do Pretérito 

A mulher sentenciou que tudo estaria acabado em 

pouco tempo. 

d) Modo subjuntivo 

A mãe mandou que não entrasse ali  

Frases interrogativas diretas 

- Tudo bem ai? – perguntou a mulher. 

Frases interrogativas indiretas 

A mulher perguntou se estava tudo bem ali. 

Pronomes demonstrativos de 1ª e 2ª pessoa 

(esta/este/isto; esse/essa/isso) 

- Essa sua atitude não é educada – repreendeu o pai 

Pronome demonstrativo de 3ª pessoa 

(aquele/aquela/aquilo. 

O pai lhe falou que aquela atitude não era educada. 

 



Enunciados de tipologia textual 

A seguir, os enunciados mais comuns de provas de concursos públicos sobre o assunto: 

“O texto deve ser classificado de forma mais adequada...”; “Os textos narrativos/ 

informativos/didáticos caracterizam-se por...”; “O texto lido poderia ser classificado como...”; 

“Quanto ao modo de organização do discurso, pode-se afirmar que o texto lido é...”; “O texto 

lido deve ser considerado prioritariamente como...”; “A finalidade principal desse texto é a 

de...”; “O objeto maior do texto é...”, entre outros. 

 


