


“- Mano Poeta, se enganche na minha garupa!” 

Discurso Indireto: O narrador conta a história e reproduz fala, 
e reações das personagens. É escrito normalmente em terceira 
pessoa. Nesse caso, o narrador se utiliza de palavras suas para 
reproduzir aquilo que foi dito pela personagem. 

Ex. 

“Elisiário confessou que estava com sono.” (Machado de Assis) 

“Fora preso pela manhã, logo ao erguer-se da cama, e, pelo 

cálculo aproximado do tempo, pois estava sem relógio e mesmo se 

o tivesse não poderia consultá-la à fraca luz da masmorra, 

imaginava podiam ser onze horas.” (Lima Barreto) 

Discurso Indireto Livre: O texto é escrito em terceira pessoa e 
o narrador conta a história, mas as personagens têm voz própria, 
de acordo com a necessidade do autor de fazê-lo. Sendo assim é 
uma mistura dos outros dois tipos de discurso e as duas vozes se 
fundem. 

Ex. 

“Que vontade de voar lhe veio agora! Correu outra vez com a 

respiração presa. Já nem podia mais. Estava desanimado. Que 

pena! Houve um momento em que esteve quase... quase!” 

  

“Retirou as asas e estraçalhou-a. Só tinham beleza. Entretanto, 

qualquer urubu... que raiva...” (Ana Maria Machado) 

“D. Aurora sacudiu a cabeça e afastou o juízo temerário. Para 
que estar catando defeitos no próximo? Eram todos irmãos. 

Irmãos.” (Graciliano Ramos) 

https://www.infoescola.com/literatura/machado-de-assis/
https://www.infoescola.com/escritores/lima-barreto/
https://www.infoescola.com/literatura/graciliano-ramos/


FONTE: 
Celso Cunha in Gramática da Língua Portuguesa, 2ª edição. 

1) Leia o texto a seguir, observando a presença e a convivência 
de vários discursos:  
 O sinal ficou vermelho e lá se foi o menino jornaleiro 
cantar a manchete do jornal:  
 - Vinte e dois adultos enganados por um menino! Uma 
criança engana vinte e dois adultos! 
  Um motorista abaixa o vidro, puxa o dinheiro e pede 
ao menino que, por favor, lhe dê um jornal. Ao ler a primeira 
página, percebe que foi enganado: o jornal era de um ano 
atrás. Ficou furioso, mas justamente naquele momento o 
sinal abriu.  
 O sujeito ainda teve tempo de olhar pelo retrovisor e 
viu o menino gritando:  
 - Vinte e três pessoas enganadas por um menino! Uma 
criança engana vinte e três adultos! 
 
a) No texto acima, há quantos discursos: 

 

b) Quando se trata da voz do menino, suas falas são 
reproduzidas de forma integral. Que sinal de pontuação 
é utilizado para produzir as falas do menino. 

 

2) Observe este trecho: 

“Um motorista abaixa o vidro, puxa o dinheiro e pede ao menino 
que, por favor, lhe dê um jornal.” 
 



 No treco acima, a voz da personagem não aparece 
integralmente, o narrador é quem conta como foi o diálogo. 
Reescreva essa parte usando o discurso direto. 

3) A pontuação é muito importante para expressar as emoções 
das personagens ao falar. Como você leria a frase extraída 
do texto com diferentes sinais de pontuação? 
 Uma criança engana vinte e dois adultos! 
 Uma criança engana vinte e dois adultos? 
 Uma criança engana vinte e dois adultos?! 
 Uma criança engana vinte e dois adultos. 

 Você deve perceber que o sinal de pontuação usado após a 
fala reflete o sentimento da personagem e influencia na 
interpretação do que foi dito. Usando os mesmos sinais 
apresentados acima, ponte as frases a seguir, procurando 
perceber as diferenças que causa. 

a) Estou cansado 
b) Você está doente 
c) Quero sair daqui 
d) Fique quieto 
e) Cheguei cedo 

 

4) Em que nível de linguagem se encontra a frase: “estamos em 
outra, bicho!”? 

 

5) Como ficaria a primeira parte dessa frase em discurso 
indireto? 
 



6) Se, em vez de “Tudo bem”, estivesse escrito “tudo mal”, o 
antônimo de bem seria escrito com l, e não com u. Mau é 
antônimo de bom. Nas frases abaixo, use mal ou mal 
conforme a necessidade. 
 

a) Nunca falei ______ de você. 
b) Ele perdeu o emprego porque era ______ funcionário. 
c) Não deseje o ______ aos outros. 
d) Devemos evitar fazer o _____. 
e) Ele se expressa ______ em público. 

 
 

O Toco de Lápis 
 

 Lá, num fundo de gaveta, dois lápis estavam juntos. 
 Um era novo, bonito, com ponta muito bem feita. Mas o 
outro – coitadinho! – era triste de se ver. Sua ponta era rombuda, 
dele só restava um toco, de tanto ser apontado. 
 O grandão, novinho em folha, olhou para a triste figura do 
companheiro e chamou: 
     – Ô, baixinho! Você, aí embaixo! Está me ouvindo? 
      – Não precisa gritar – respondeu o toco de lápis. – Eu não sou 
surdo! 
     – Não é surdo? Ah, ah, ah! Pensei que alguém já tivesse até 
cortado as suas orelhas, de tanto apontar sua cabeça! 
 O toquinho de lápis suspirou: 
     – É mesmo... Até já perdi a conta de quantas vezes eu tive de 
enfrentar o apontador... 
 
  O lápis novo continuou com a gozação: 
     – Como você está feio e acabado! Deve estar morrendo de 
inveja de ficar ao meu lado. Veja como eu sou lindo, novinho em 
folha! 
     – Estou vendo, estou vendo... Mas, me diga uma coisa: Você 
sabe o que é uma poesia? 



    – Poesia? Que negócio é esse? 
    – Sabe o que é uma carta de amor? 
    – Amor? Carta? Você ficou louco, toquinho de lápis? 
    – Fiquei tudo! Louco, alegre, triste, apaixonado! Velho e gasto 
também. Se assim fiquei, foi porque muito vivi. Fiquei tudo aquilo 
que aprendi de tanto escrever durante toda a vida. Romance, 
conto, poesia, narrativa, descrição, composição, teatro, crônica, 
aventura, tudo! Ah, valeu a pena ter vivido tanto, ter escrito 
tanta coisa, mesmo tendo de acabar assim, apenas um toco de 
lápis. E você, lápis novinho em folha: o que é que você aprendeu? 
 
 O grandão, que era um lindo lápis preto, ficou vermelho de 
vergonha... 
 

Pedro Bandeira. 
 

1) No trecho “Sua ponta era rombuda, dele só restava um 
toco”, o termo em destaque se refere a quem e o que quer 
dizer? 
 

2) De acordo com o texto, “o grandão, novinho em folha” 
refere-se a que tipo de lápis? 
 

3) Leia o trecho. 
 

“Até já perdi a conta de quantas vezes eu tive de enfrentar 
o apontador.” 
 
 

O termo em destaque pode ser entendido por: 
a) Ser apontado várias vezes 
b) Brigar constantemente com o apontador 
c) Comprar muitos apontadores 
d) Discutir com o apontador. 



 
4) No trecho “O lápis continuou com a gozação” a palavra em 

destaque pode ser substituída, sem mudança de sentido, 
por: 
a) Elogio 
b) Zombaria 
c) Diálogo 
d) Brincadeira 
e) Alegria. 

 
5) Passe as frases abaixo para o discurso indireto, fazendo as 

modificações necessárias. 
a) “- Não precisa gritar- respondeu o toco de lápis. – Eu não 

sou surdo!” 
 

b) “- Não é surdo? Ah, ah, ah! Pensei que alguém já tivesse até 
cortado as suas orelhas de tanto apontar sua cabeça!” 
 

c) “O toquinho de lápis suspirou:- É mesmo... até perdi a conta 
de quantas vezes eu tive de enfrentar o apontador...” 
 

d) “O lápis novo continuou com a gozação:- como você está feio 
e acabado!” 
 

6) O texto O toco e o lápis passa uma mensagem muito bonita. 
Que mensagem é essa? 

 
7) Por qual motivo o lápis grandão, novinho em folha, ficou com 

vergonha? 
 

8) Se você tivesse escrito esse texto, qual título daria? 
 



 
É HORA DE PRATICAR 
 
Os discursos que praticamos socialmente através da 
linguagem, em diversas atividades e situações do cotidiano, 
são dotados de sentidos. Em cada contexto de interação 
social, os discursos apresentam determinada finalidade. 
 Pensando nisso, pesquise na internet a entrevista de 
alguma celebridade que você conhece e goste. Após ler as 
perguntas e respostas contidas, passe o que foi dito para o 
discurso indireto. Por exemplo: em entrevista ao site 
Omelete, Robert Downey Jr. Falou um pouco sobre a 
estréia de homem de Ferro 3. Veja o trecho: 
 
Omelete: Você teve algum receio de voltar ao personagem 
já pela quarta vez?  
Robert Downey Jr.: Eu meio que estava ansioso para voltar. 
Na verdade, não estava só "meio".  
 
Disponível em: 
 https://omelete.uolcom.brifilmesientrevista/hornem-de-
ferro-3-omelete-entrevista-robert-downey-jr7. Acessado 
em 11/135/2015. Adaptado.  
 
Discurso indireto: Robert Downey Jr., quando perguntado 
se estava receoso de voltar a atuar como o Homem de 
Ferro, disse que estava muito ansioso pelo novo trabalho.  
 
 Por último, apresente as informações colhidas a partir 
da entrevista para seus colegas, nas aulas remotas, a fim de 
que eles conheçam um pouco mais sobre seu artista 
favorito. 
 
 
 



HORA DE PLANEJAR!  
 
 Antes de você praticar, atente para os tópicos abaixo:  
1)  O narrador incorpora seu próprio falar.  
2)  Observe o tempo verbal.  
3) Costuma-se citar o nome de quem proferiu a fala ou 

fazer-lhe algum tipo de referência.  
4) Nesse tipo de discurso narrativo, o narrador interfere 

na fala da personagem.  
5) As palavras da personagem não são reproduzidas, mas, 
sim, "traduzidas" na linguagem do narrador.  
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