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Não precisa enviar devolutiva para a professora. Na terceira de maio semana será disponibilizado gabarito. 

 

1. Faça a leitura com atenção: 

Discurso Direto e Indireto 
Discurso é prática de linguagem, palavra em movimento. É toda situação que envolve 

a comunicação dentro de um determinado contexto e diz respeito a quem fala, para quem se 

fala e sobre o que se fala. 

            Quanto a fala, na narração pode vir de três formas: discurso direto, discurso indireto e 

discurso indireto livre. 

• Discurso direto 

São quando os personagens ganham voz, possuem falas, normalmente em diálogos. Neste 

tipo de discurso descreve justamente o que o personagem disse. Para a introdução da fala são 

usados verbos como falar, dizer, perguntar etc. Já para a apresentação da fala são comuns 

travessões, dois pontos, aspas e exclamações. 

 

Exemplo: “- Por que você não vai à festa? – perguntou Maria. 

                   João, muito feliz com a pergunta, respondeu: 

                   - Sim, vou acompanhar você, ou achou que a deixaria ir sozinha? 

 

• Discurso indireto 

Neste caso, os personagens não se expressam, mas suas falas são apresentadas pelo narrador. 

O narrador irá usar suas próprias palavras para descrever as falas dos personagens. Essa 

narração deve ser feita em 3º pessoa. 

Exemplo: João disse que ia à festa se Maria o acompanhasse. 

_________________________________________________________________________ 

Atividades 

1. Passe para o discurso indireto: 

 

a) “Esta casa é a única coisa que eu tenho”, respondeu o pobre homem. 

b)  "Os alunos estão interessados na competição de futebol”, disse a professora ao 

coordenador. 

c)  "Como você conseguiu ficar assim?” – perguntou Claudinei. 
 

2. Agora, transforme os discursos indiretos em discursos diretos.  

a) A mãe avisou que não queria barulho lá.  

b) Infelizmente papai nos informou que não compraria um carro novo.  

c) Daniela disse que não gostou daquela roupa porque era muito colorida.  

d) O jardineiro perguntou se poderia plantar aquela samambaia no jardim. 


