


Formas de discurso



Narrador em 1ª pessoa

Narrativa

Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para cem
leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem
provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os cem leitores
de Stendhal, nem cinquenta, nem vinte, e quando muito, dez... Dez? Talvez
cinco. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se
adotei a forma livre de um Sterne, ou de um Xavier de Maistre, não sei se
lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado.
Escrevia-a com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil
antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará
no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola
não achará nele o seu romance usual; ei-lo aí fica privado da estima dos
graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da
opinião.

(Machado de Assis, Memórias póstumas...)



Narrador em 3ª pessoa

Narrativa

João Romão foi, dos treze aos vinte e cinco anos, empregado de um
vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura
taverna nos refolhos do bairro do Botafogo; e tanto economizou do pouco
que ganhara nessa dúzia de anos, que, ao retirar-se o patrão para a terra,
lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o
que estava dentro, como ainda um conto e quinhentos em dinheiro.

Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à
labutação ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer,
que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da
própria venda, em cima de uma esteira, fazendo travesseiro de um saco de
estopa cheio de palha.

(Aluísio Azevedo, O cortiço)



O narrador reproduz literalmente as palavras dos
personagens, de acordo com as seguintes marcas:

Discurso direto

a) A fala dos personagens é, geralmente, anunciada por um
verbo dicendi (falar, perguntar, responder, interromper,
negar etc.), que pode vir antes, no meio ou depois da fala.

b) A fala dos personagens é nitidamente separada da
enunciação narrativa por sinais gráficos (dois-pontos,
aspas, travessão, vírgula, itálico)

c) Pronomes pessoais, tempos verbais e elementos
circunstanciais de espaço e tempo são empregados em
relação ao personagem que fala, no lugar (aqui) e no
momento (agora) em que fala.



Discurso direto – normalização 



a) O travessão inicial substitui as aspas e vice-versa.

Transcrição de edição

— “São as férias” — disse-lhe este. (Diná Silveira de Queirós)

Normalização

“São as férias”, disse-lhe este. (Diná Silveira de Queirós)

Ou

— São as férias — disse-lhe este. (Diná Silveira de Queirós)



b) A oração do verbo dicendi deve ser precedida de travessão
ou vírgula.

Transcrição de edição

“Quero que faça um exame brilhante!” tinha dito o velho Anthero.
(Medeiros e Albuquerque)

Normalização

“Quero que faça um exame brilhante!”— tinha dito o velho Antero.
(Medeiros e Albuquerque)

Ou

— Quero que faça um exame brilhante! — tinha dito o velho Antero.
(Medeiros e Albuquerque)

Ou

“Quero que faça um exame brilhante!”, tinha dito o velho Antero.
(Medeiros e Albuquerque)



c) As aspas são cabíveis dentro de parágrafo de um
enunciado quando à fala não segue uma réplica.

Na aldeia chamavam à casa da viúva a casa do “fala baixo”, porque
diziam que a todos os momentos ouviam-na recomendar: “Fala baixo, meu
filho!”, e era realmente como ele falava.

(Medeiros e Albuquerque)



d) A mistura de aspas e travessão no diálogo é abusiva e
desnecessária.

Transcrição de edição

— “Homem que ensinas a morte e não te sabes matar, covarde que tu
és!”

(Medeiros e Albuquerque)

Normalização

— Homem que ensinas a morte e não te sabes matar, covarde que tu
és!

(Medeiros e Albuquerque)

Ou

“Homem que ensinas a morte e não te sabes matar, covarde que tu
és!”

(Medeiros e Albuquerque)



e) Novo enunciado no mesmo parágrafo, após a oração do
verbo dicendi, deve ser precedido de travessão, para evitar
confusões entre palavras do narrador e do personagem.

Transcrição de edição

— “São as férias” — disse-lhe este. “As férias, às vezes corrompem a
imaginação.” (Diná Silveira de Queirós)

Normalização

— São as férias — disse-lhe este. — As férias, às vezes, corrompem a
imaginação. (Diná Silveira de Queirós)

“São as férias”, disse-lhe este. “As férias, às vezes, corrompem a
imaginação”. (Diná Silveira de Queirós)

Ou



Discurso indireto



O narrador comunica com suas palavras o que o
personagem diz, de acordo com as seguintes marcas:

a) As falas dos personagens vêm introduzidas por verbo
dicendi.

b) As falas dos personagens constituem oração subordinada
substantiva objetiva direta do verbo dicendi e, portanto,
são separadas da enunciação narrativa por uma partícula
introdutória, geralmente, que ou se.

c) Pronomes pessoais, tempos verbais e elementos
circunstanciais de espaço e tempo são empregados em
relação ao narrador, ao momento em que fala e ao espaço
em que está.



Exemplos

Rita, para bulir com ele, disse que semelhante fastio era gravidez com
certeza. (Aluísio Azevedo)

(...) o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu
conhecimento se mudara na véspera para uma casa roxa, situada a
duzentos passos da nossa. (Machado de Assis)

O poeta falava-me de pé, desconfiado e com longas interrogações no
olhar. Na sala, não havia ninguém da redação, propriamente, e, quando me
perguntou se eu o era, respondi-lhe afirmativamente, por pura vaidade.
(Lima Barreto)



Discurso indireto livre



Misturam-se as vozes do narrador e do personagem: o
primeiro incorpora o discurso do segundo e o imita, de acordo
com as seguintes características:

a) Não há verbo dicendi anunciando as falas dos personagens.
b) As falas dos personagens não são introduzidas por partículas como

que ou se.
c) O discurso indireto livre pode conter, como no discurso direto, orações

interrogativas, exclamativas e imperativas, bem como interjeições e
outros elementos expressivos.

d) Pronomes pessoais, tempos verbais e elementos circunstanciais de
espaço e tempo podem ser empregados como no discurso direto ou
como no indireto.



Exemplo (1)

(...) No dia seguinte Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar
o negócio notou que as operações de Sinha Vitória, como de
costume, diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a
explicação habitual: a diferença era proveniente de juros.

Não se conformou: devia haver engano. Ele era bruto, sim
senhor, via-se perfeitamente que era bruto, mas a mulher
tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco.
Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. Passar
a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de
mão beijada! Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e
nunca arranjar carta de alforria!

(Graciliano Ramos, Vidas secas)



Exemplo (2)

O padre José Pedro ia encostado à parede. O cônego dissera que ele não
podia compreender os desígnios de Deus. Não tinha inteligência, estava falando
igual a um comunista. Era aquela palavra que mais perseguia o padre. De todos os
púlpitos todos os padres tinham falado contra aquela palavra. E agora ele... O
cônego era muito inteligente, estava próximo de Deus pela inteligência, era-lhe
fácil ouvir a voz de Deus. Ele estava errado, perdera aqueles dois anos de tanto
trabalho. Pensara levar tantas crianças a Deus... Crianças extraviadas... Será que
elas tinham culpa? Deixai vir a mim as criancinhas... Cristo... Era uma figura radiosa
e moça. Os sacerdotes também disseram que ele era um revolucionário. Ele queria
as crianças... Ai de quem faça mal a uma criança... A viúva Santos era uma
protetora da Igreja... Será que ela também ouvia a voz de Deus? Dois anos
perdidos... Fazia concessões, sim, fazia. Senão, como tratar com os Capitães da
Areia? Não eram crianças iguais às outras... Sabiam tudo, até os segredos do sexo.
Eram como homens, se bem fossem crianças...

(Jorge Amado, Capitães da Areia)



Exercício 5



Transcrição de original

— Agora, disse ele à crioula, as coisas vão correr melhor
para você. Você vai ficar forra; eu entro com o que falta.

Nesse dia ele saiu muito à rua, e uma semana depois
apareceu com uma folha de papel toda escrita, que leu em voz
alta à companheira.

— Você agora não tem mais senhor! declarou em seguida
à leitura, que ela ouviu entre lágrimas agradecidas. Agora está
livre. Doravante o que você fizer é só seu e mais de seus filhos,
se os tiver. Acabou-se o cativeiro de pagar os vinte mil-réis à
peste do cego!

— Coitado! A gente se queixa é da sorte! Ele, como meu
senhor, exigia o jornal, exigia o que era seu!

— Seu ou não seu, acabou-se! E vida nova!
(Aluísio Azevedo, O cortiço)



— Agora, — disse ele à crioula —, as coisas vão correr
melhor para você. Você vai ficar forra; eu entro com o que
falta.

Nesse dia ele saiu muito à rua, e uma semana depois
apareceu com uma folha de papel toda escrita, que leu em voz
alta à companheira.

— Você agora não tem mais senhor! — declarou em
seguida à leitura, que ela ouviu entre lágrimas agradecidas. —
Agora está livre. Doravante o que você fizer é só seu e mais de
seus filhos, se os tiver. Acabou-se o cativeiro de pagar os vinte
mil-réis à peste do cego!

— Coitado! A gente se queixa é da sorte! Ele, como meu
senhor, exigia o jornal, exigia o que era seu!

— Seu ou não seu, acabou-se! E vida nova!

Normalização



O trecho que segue é de Carlos Drummond de Andrade e
reproduz o diálogo em que um pai, em um restaurante, tenta
convencer sua filha de quatro anos a pedir camarão em vez de
lasanha. Transcrevemo-lo sem pontuação alguma. Tente
efetuar a pontuação adequada e as adaptações decorrentes
disso, utilizando os padrões de normalização do discurso
direto:

Vou querer lasanha filhinha por que não pedimos camarão
você gosta tanto de camarão gosto mas quero lasanha eu sei
eu sei que você adora camarão a gente pede uma fritada bem
bacana de camarão tá quero lasanha papai não quero
camarão.



Normalização

— Vou querer lasanha.

— Filhinha, por que não pedimos camarão? Você gosta

tanto de camarão.

— Gosto, mas quero lasanha.

— Eu sei, eu sei que você adora camarão. A gente pede

uma fritada bem bacana de camarão. Tá?

— Quero lasanha, papai, não quero camarão.



Exercício de transcrição modernizada

QUEIROZ, Eça de. O Primo Bazilio.  Edição do centenário. Porto: Lello, 1946, vol. 2.



Tinham dado onze horas no cuco da sala de jantar. Jorge fechou o
volume de Luís Figuier que estivera folheando devagar, estirado na velha
voltaire de marroquim escuro, espreguiçou-se, bocejou e disse:

– Tu não te vais vestir, Luísa?
– Logo.
Ficara sentada à mesa(,) a ler o Diário de Notícias, no seu roupão de

manhã de fazenda preta, bordado a soutache, com largos botões de
madrepérola; o cabel(l)o louro um pouco desmanchado, com um tom
sec(c)o do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça
pequenina, de perfil bonito; a sua pel(l)e tinha a brancura tenra e láctea
das louras; com o cotovelo encostado à mesa acariciava a orelha, e, no
movimento lento e suave dos seus dedos, dois an(n)éis de rubis miudinhos
davam (s)cintil(l)ações escarlates.

Tinham acabado de almoçar.
A sala esteirada, alegrava, com o seu te(c)to de madeira pintado a

branco, o seu papel claro de ramagens verdes. Era [...]

QUEIRÓS, Eça de. O Primo Basílio. Edição comentada e
anotada por Paulo Franchetti. Cotia (SP): Ateliê, 1998, p. 53.

Transcrição modernizada


