
Deíticos 
 

Exemplos 

Reprodução do discurso no discurso  

 
 

O discurso direto e o indireto (normal ou livre) são formas de 
reprodução de diálogos ou conversas (e, por vezes, monólogos).  

 
 

Uma vez que a interação entre locutores é fortemente dependente do 

contexto, a representação do discurso num texto apresenta muitas marcas 

dos três eixos que caracterizam uma situação comunicativa: 

 

• os interlocutores;  
• o espaço, codificado nas expressões deíticas; 
• o tempo, codificado nas expressões deíticas. 



Na escrita, é destacado do resto do texto 
através de dois pontos, parágrafo e travessão. 
  
É, geralmente, marcado por verbos 
declarativos, interrogativos ou de ordem, que 
podem surgir numa frase anterior ou posterior 
ao enunciado ou conjunto de enunciados do 
diálogo, ou ainda numa frase intercalada; 
estes verbos denominam-se verbos 
introdutores do discurso. 
 

A caixa é colocada sobre o balcão. De dentro sai 
uma outra caixa, mas de madeira polida. Ao meio 
tem um retângulo azul, cheio de letras e, em baixo, 
ao comprido, quatro grandes botões negros. 
— Não tem uma tomada? 
Em face da resposta, o homem vai ao automóvel. 
Volta e sobe ao balcão. Só nesse momento o 
Batola compreende. A princípio, apenas saem 
ruídos ásperos da caixinha, mas, aos poucos, 
desaparecem. Vem então uma música modulada, 
grave.  

Discurso direto 
 

Exemplos 
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Discurso direto:  
Reprodução do discurso de um locutor, tentando respeitar (ou simular) o que foi dito e como foi dito, 
isto é, reproduzir ou imitar a situação comunicativa da interação verbal. Utiliza a sequência textual 
dialogal (enunciados alternados entre os falantes).  

CARACTERÍSTICAS  EXEMPLOS  



Verbos introdutores do discurso: dizer, declarar, 
afirmar, negar, comentar, referir, assegurar, 
explicar, concluir, descrever, contar, desabafar, 
sugerir, aconselhar, acrescentar, repetir, adiantar, 
exclamar, sussurrar, gritar, responder, retorquir, 
indagar, perguntar, questionar, insinuar, ordenar, 
mandar, observar, admitir, concordar, lembrar, 
recordar, pedir, … 
 
Em alguns casos, o verbo que acompanha o 
enunciado é um verbo de outro tipo, que qualifica 
o modo ou a atitude com que esse enunciado foi 
produzido: interromper, ralhar, apaziguar, elogiar, 
chorar, gozar, espantar-se, surpreender-se, por 
exemplo (e que se podem parafrasear por algo 
como disse, ralhando, disse, elogiando, etc.) 
  
Exibe as marcas linguísticas da sequência dialogal: 
forte presença de elementos deíticos, 
interrogativas e imperativos.  

— Hem? Que tal? 
Esfregando as mãos, começa a enumerar rapidamente 
as qualidades de um tal aparelho: 
— É o último modelo chegado ao país. Quando se quer, 
é música toda a noite e todo o dia. Ou então canções. E 
fados e guitarradas! Notícias de todo o mundo, desde 
manhã até à noite, notícias da guerra!... 
Aponta para o retângulo azul: 
— Olhe, aqui, é Londres; aqui, a Alemanha; aqui, a 
América. É simples: vai-se rodando este botãozinho... 
Poisa a mão sobre o ombro do Batola, e exclama: 
— Dou-lhe a minha palavra de honra que não encontra 
nenhum aparelho pelo preço deste! 
Sem dar tempo a qualquer resposta, ordena: 
— Traz a pasta, Calcinhas! 
– E que estúpida! – acudiu a outra. 
[…] 
— António — murmura ela, adiantando-se até ao meio 
da venda. — Eu queria pedir-te uma coisa. 
  

   Manuel da Fonseca, «Sempre é uma companhia», in O Fogo  
   e as Cinzas, Alfragide, Caminho, 2011, pp. 155, 160.  
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CARACTERÍSTICAS  EXEMPLOS  



Os enunciados 
do diálogo 
ocorrem em 
orações 
subordinadas, 
como 
complementos 
dos verbos 
introdutores de 
discurso.  

Um dia qualquer, que nos aproximara talvez a circunstância absurda de 
coincidir virmos ambos jantar às nove e meia, entrámos em uma conversa 
casual. A certa altura ele perguntou-me se eu escrevia. Respondi que sim. 
Falei-lhe da revista Orpheu, que havia pouco aparecera. Ele elogiou-a, elogiou-a 
bastante, e eu então pasmei deveras. Permiti-me observar-lhe que estranhava, 
porque a arte dos que escrevem em Orpheu sói ser para poucos. Ele disse-me 
que talvez fosse dos poucos. De resto, acrescentou, essa arte não lhe trouxera 
propriamente novidade: e timidamente observou que, não tendo para onde ir 
nem que fazer, nem amigos que visitasse, nem interesse em ler livros, soía 
gastar as suas noites, no seu quarto alugado, escrevendo também. 
 

Bernardo Soares, Livro do Desassossego: composto por Bernardo Soares, ajudante de  

guarda-livros na cidade de Lisboa (ed. Richard Zenith), 7ª ed., Lisboa, Assírio & Alvim, 2014, p. 32.  

Discurso direto 
 

Exemplos 

Reprodução do discurso no discurso  

Discurso indireto:  
Reprodução do discurso de um locutor, através de um narrador, que relata a interação verbal, sem 
ser, necessariamente, exato nas palavras (o conteúdo é mais importante). Utiliza a sequência textual 
narrativa (sucessão de acontecimentos no tempo). 

CARACTERÍSTICAS  EXEMPLOS  



Além da subordinação dos enunciados no discurso indireto, as diferenças linguísticas entre discurso 
direto e indireto (quando reproduzem a mesma interação verbal) têm que ver com os elementos 
deíticos usados durante a interação verbal.  
 

Assim, quando há propriedades em comum entre a situação do relato e a situação do diálogo, temos: 
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Pessoa: 

• Se os interlocutores no diálogo se mantiverem no 
momento da narração, os elementos de deixis 
pessoal apenas se alteram nos enunciados do 
interlocutor, não nos do narrador (que participou no 
diálogo relatado): 

• Se o único participante que se mantém é o 
narrador, também os seus enunciados sofrem 
alterações, passando os elementos referentes à 
2ª pessoa para a 3ª: 

– Enganei-me na rua e não te vi. 
– Mas tu estás maluco? 
Eu disse-te que me tinha enganado na rua e 
não te tinha visto e tu perguntaste-me se eu 
estava maluco. 

 

Eu disse-lhe que me tinha enganado na rua e 
não o tinha visto e ele perguntou-me se eu 
estava maluco. 



Reprodução do discurso no discurso  

Espaço: 

• Se o local onde é feito o relato da interação verbal 
for o mesmo onde ela decorreu, os elementos de 
deixis espacial não se alteram: 
 

• Quando o narrador é um dos participantes no 
diálogo, raramente o tempo do relato é o mesmo 
da interação verbal, a menos que se considere 
um intervalo de tempo mais amplo como o 
tempo do AGORA: 
 

– Como é que eu vou para Ponte de Lima? 
– Então, o senhor vira nesta rua à 
esquerda, segue sempre em frente e 
apanha a autoestrada no cruzamento. 
Perguntei-lhe como é que ia para Ponte de 
Lima e ele respondeu-me que virava nesta 
rua à esquerda e apanhava a autoestrada 
no cruzamento. 

 

– Não comas o bolo, que está estragado. 
Não se percebe, eu digo-lhe que não coma o 
bolo, que está estragado, e ele não me dá 
ouvidos. 
 

Tempo: 



  

1. Uso da 1ª e 2ª pessoas (pronomes, verbos): 
 

eu, tu, nós, me, (con)vosco; fiquei, ficaste, 
ficastes. 
 
2. Pronomes e determinantes possessivos: 
meu, minha, teu, tua… 

 
3. Vocativo. 
 

• Uso da 3ª pessoa (pronomes, verbos): 
ele, o/a, lhe, se, eles; ficara, ficaram. 

Discurso direto 
 

Exemplos 
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Transformação de discurso direto para indireto 

DISCURSO DIRETO  DISCURSO INDIRETO  

Quando não há nenhum elemento situacional em comum, as diferenças são bastantes:  

Pessoa: 

• Pronomes e determinantes possessivos: 
seu/sua, dele/dela. 
  

• Complemento indireto. 



  

1. Pronomes e determinantes demonstrativos: 
este, esta, esse, essa, isto e isso. 
 
 
2. Advérbios aqui, cá, aí. 
 
 

• Pronomes e determinantes demonstrativos: 
aquele, aquela, aquilo. 

Discurso direto 
 

Exemplos 
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DISCURSO DIRETO  DISCURSO INDIRETO  

Espaço: 

• Advérbios ali, lá. 
  

Transformação de discurso direto para indireto 

DISCURSO DIRETO  DISCURSO INDIRETO  



  

1. Advérbios e expressões adverbiais: hoje, 
agora, ontem, amanhã, no próximo dia, na 
semana passada… 

 
2. Tempos verbais: 
  

a) Presente do indicativo. 
 

b) Presente do conjuntivo. 

• Locuções adverbiais: 
nesse dia, naquele momento, na véspera, 
no dia  seguinte, na semana anterior…  

Discurso direto 
 

Exemplos 
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DISCURSO DIRETO  DISCURSO INDIRETO  

Tempo: 

• Pretérito imperfeito do indicativo. 
 
• Pretérito imperfeito do conjuntivo.  

Transformação de discurso direto para indireto 



  

 c) Pretérito perfeito do 
indicativo. 
 d) Pretérito imperfeito do 
indicativo. 
 e) Pretérito imperfeito do 
conjuntivo. 
 f) Futuro do indicativo. 
 g) Futuro do conjuntivo. 

• Pretérito mais-que-perfeito (mas, por vezes, pode  
manter-se o pretérito perfeito do indicativo). 
• Pretérito imperfeito do indicativo. 
• Pretérito imperfeito do conjuntivo. 
• Modo condicional ou pretérito imperfeito do indicativo. 
• Pretérito imperfeito do conjuntivo. 

Discurso direto 
 

Exemplos 
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DISCURSO DIRETO  DISCURSO INDIRETO  

Tempo: 

• Pretérito imperfeito do conjuntivo. 
• Infinitivo.  

3. Modos verbais: 
a) Imperativo. 
b) Infinitivo. 

Transformação de discurso direto para indireto 



  

1. Verbos introdutores do discurso em 
orações separadas dos enunciados. 
 
2. Os enunciados são frases principais. 
 
 

a) Oração interrogativa direta. 
 
 
 

• Verbos introdutores do discurso como 
subordinadores dos enunciados.  

Discurso direto 
 

Exemplos 
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Transformação de discurso direto para indireto 

DISCURSO DIRETO  DISCURSO INDIRETO  

Estrutura frásica: 

• Os enunciados são frases subordinadas.  
  

• Oração subordinada substantiva completiva 
(oração interrogativa indireta, se for uma 
pergunta, ou declarativa, se for um pedido).  
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Discurso indireto livre:  

Ex.: «Aproximaram-se da sege como quem ia pedir uma esmola, Scarlatti mandou parar e 
estendeu-lhes as mãos, Adeus, Adeus. Ao longe ouvia-se o rebentar dos tiros de pólvora, 
parece uma festa, o italiano vai triste, não admira, se vem da festa, mas tristes vão os outros 
também, quem diria, se voltam para a festa.» 
 

 (José Saramago, Memorial do Convento, Alfragide, Editorial Caminho, 2013, p. 305.) 

 

 

Forma de relato que pode considerar-se intermédia entre o discurso direto e o indireto: 
 
a 3ª pessoa e os tempos da narração (próprios do discurso indireto) coexistem com os 
deíticos, as interrogações e as exclamações ou expressões coloquiais (próprios do 
discurso direto); tal como no discurso direto, os enunciados não são subordinados a 
verbos introdutores do discurso, que estão ausentes. 

 


