
 
 

DISCURSO DIRETO, INDIRETO E 
DIRETO LIVRE 

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 é variável, sendo modificado 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, distanciar, ou não se responsabilizar pelo o que é dito ou, 

ainda, por questões de humildade - para não falar algo que foi dito por um 

estudioso, por exemplo, como se fosse de sua própria autoria. 

São características do discurso direto a utilização dos verbos de elocução, 

como: falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre 

outros. 

Também a utilização dos sinais gráficos - travessão, exclamação, 

interrogação, dois pontos, aspas. 

E a inserção do discurso ao longo do texto, não necessariamente em uma 

nova linha. 

 

 

 

 



 
 

Exemplos: 

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

   

O réu afirmou: "Sou inocente!" 

     

Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar: 

    — Alô, quem fala? 

    — Bom dia, com quem quer falar? — respondeu com 
tom de simpatia. 

 

 

 
 
DISCURSO INDIRETO 

No discurso indireto o narrador da história interfere na fala do personagem 

donde profere suas palavras. As palavras do personagem não aparecem. 

Sua principal característica é a narração do discurso em 3ª pessoa (ele/ela, 

eles/elas). 

O discurso indireto também utiliza verbos de elocução, como falar, 

responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. Contudo, não há uso do 

travessão, uma vez que geralmente as orações são subordinadas, ou seja, 

dependem de outras orações. 

 

 



 
 

    Exemplos: 

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

    O réu afirmou que era inocente. 

    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. 

 

 
 

 

DISCURSO INDIRETO LIVRE 

No discurso indireto livre há uma fusão dos tipos de discurso (direto e 

indireto), ou seja, há intervenções do narrador e da fala dos personagens. 

Entretanto, 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. 

Portanto, o discurso indireto tem como características a liberdade sintática 

e a aderência do narrador ao personagem. 

 

    Exemplos: 

    Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, 
mas sentia um peso. Talvez não tenha sido 
suficientemente justo com as crianças… 

    O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, 
eu sei que consigo! 



 
    Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia 
assistindo televisão! 

Nas orações destacadas os discursos são diretos, muito 
embora não tenha sido sinalizada a mudança da fala do 
narrador para a do personagem. 

 


