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5 elementos da narração e textos narrativos  

Teoria 

 

A narrativa é um texto em que os textos são apresentados em uma sequência e possui um propósito. A 

narração é um tipo textual (ou um modo de organização do discurso). Essa classificação tem como objetivo 

indicar as características presentes nesses textos, por exemplo, a estrutura, as construções frasais, a 

linguagem, o vocabulário, os tempos verbais, as relações lógicas de ideias e o modo de interação com o leitor. 

Um texto narrativo, portanto, tem como objetivo contar uma história a partir de uma sequência de ações.  

 

 

Os elementos da narrativa 

Narrador  

• Narrador em 1ª pessoa: Narrador-personagem. A narrativa é vista de dentro para fora, de acordo com 

as perspectivas do personagem, que é caracterizado, também, por meio das relações que faz, da 

linguagem que usa e de suas experiências. 

• Narrador em 3ª pessoa: Narrador-observador. Ele conhece todos os elementos da narrativa, dominando 

e controlando o modo de pensar dos personagens. Não há reconhecimento nem revelação de todo o 

ambiente por parte de quem narra e isso mantém o mistério e dá um certo limite ao leitor, além de não 

se intrometer muito na história. 

 

Personagem  

• Personagem principal: Pode ser chamado também de protagonista ou herói.  

• Personagem secundário: Pode ser chamado também de coadjuvante.  

 

Espaço 

O espaço pode ser real ou fictício. O espaço é classificado como real quando está no mundo que nós 

conhecemos. Podemos pensar também que, por exemplo, o mundo dos elfos é real dentro do contexto em 

que está inserido, pois os eventos da sua história acontecem nele. O espaço fictício é aquele que modifica a 

realidade do que é narrado, ou seja, são espaços fora da realidade mais palpável: fantasias, sonhos, 

imaginação. 

 

Tempo 

Responsável pelo ritmo rápido ou lento da narrativa. Podemos ter dois tipos de tempo: o cronológico 

(passagem normal do tempo) e o psicológico (narrativa reflexiva, por dentro da subjetividade do narrador.  
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Enredo 

É o conjunto de fatos que se desenrola na história, os acontecimentos, intrigas, encontros. O enredo é a própria 

narrativa. Em sua estrutura lógica podemos identificar: 

• Situação inicial: Começo da história e apresentação dos personagens e suas características, espaço e 

tempo.  

• Complicação: Ruptura do equilíbrio inicial, surgimento do conflito e encadeamento dos fatos da narrativa.  

• Clímax: Ponto alto do conflito, resultante dos encontro de vários conflitos entre as personagens.  

• Desfecho: Solução final dos conflitos. Assim como na situação inicial, há novamente um equilíbrio no 

texto.  

 

 

 

Texto de apoio  

O ALIENISTA 

Machado de Assis 

 

CAPÍTULO I - DE COMO ITAGUAÍ GANHOU UMA CASA DE ORATES 

 As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão 

Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara 

em Coimbra e Pádua. Aos trinta e quatro anos regressou ao Brasil, não podendo el-rei alcançar dele que 

ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia.  

 —A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo. 

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdf 
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Exercícios  

 

1. (FMP)  

São Bernardo 
Graciliano Ramos 

 Nesse tempo eu não pensava mais nela, pensava em ganhar dinheiro. 

 De bicho na capação (falando com pouco ensino), esperneei nas unhas do Pereira, que me 

levou músculo e nervo, aquele malvado. Depois vinguei-me: hipotecou-me a propriedade e tomei-lhe 

tudo, deixei-o de tanga. Mas isso foi muito mais tarde. 

 A princípio o capital se desviava de mim, e persegui-o sem descanso, viajando pelo sertão, 

negociando com redes, gado, imagens, rosários, miudezas, ganhando aqui, perdendo ali, marchando 

no fiado, assinando letras, realizando operações embrulhadíssimas. 

 Sofri sede e fome, dormi na areia dos rios secos, briguei com gente que fala aos berros e 

efetuei transações comerciais de armas engatilhadas. Está um exemplo. O Dr. Sampaio comprou-me 

uma boiada, e na hora da onça beber água deu-me com o cotovelo, ficou palitando os dentes. Andei, 

virei, mexi, procurei empenhos e ele duro como beira de sino. 

 Chorei as minhas desgraças: tinha obrigações em penca, aquilo não era trato, e tal, enfim etc. 

O safado do velhaco, turuna, homem de facão grande no município dele, passou-me um esbregue. 

Não desanimei: escolhi uns rapazes em Cancalancó e quando o doutor ia para a fazenda, caí-lhe em 

cima, de supetão. Amarrei-o, meti-me com ele na capoeira, estraguei-lhe os couros nos espinhos dos 

mandacarus, quipás, alastrados e rabos-de-raposa. 

 – Vamos ver quem tem roupa na mochila. Agora eu lhe mostro com quantos paus se faz uma 

canoa. 

 – O doutor, que ensinou rato a furar almotolia, sacudiu-me a justiça e a religião. 

 – Que justiça! Não há justiça nem há religião. O que há é que o senhor vai espichar aqui trinta 

contos e mais os juros de seis meses. Ou paga ou eu mando sangrá-lo devagarinho. 

 Dr. Sampaio escreveu um bilhete à família e entregou-me no mesmo dia trinta e seis contos 

e trezentos. Passei o recibo, agradeci e despedi-me: 

 – Obrigado, Deus o acrescente. Sinto muito ter-lhe causado incômodo. Adeus. E não me 

venha com a sua justiça, porque se vier, eu viro cachorro doido e o senhor morre na faca cega. 
Disponível em: <http://www.livroclip.com.br/ferramenta/externo/colecao/sao_bernardo/livro.pdf>. Acesso em: 2 out. 2020. 

  
No texto, o narrador é 

a) antagonista, porque representa um obstáculo ao se opor às ações do protagonista.    

b) protagonista, porque narra a história em primeira pessoa como personagem principal.    

c) secundário, porque desempenha papel de menor importância para a construção da narrativa.    

d) onisciente, porque sabe tudo o que se passa na consciência dos outros personagens.    

e) observador, porque narra os eventos, em terceira pessoa, sem participar da ação. 
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2. (UNESP) Leia o trecho do romance Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa. 

Sei que estou contando errado, pelos altos. Desemendo. Mas não é por disfarçar, não pense. De grave, 

na lei do comum, disse ao senhor quase tudo. Não crio receio. O senhor é homem de pensar o dos 

outros como sendo o seu, não é criatura de pôr denúncia. E meus feitos já revogaram, prescrição dita. 

Tenho meu respeito firmado. Agora, sou anta empoçada, ninguém me caça. Da vida pouco me resta – 

só o deo-gratias; e o troco. Bobeia. Na feira de São João Branco, um homem andava falando: – “A pátria 

não pode nada com a velhice...” Discordo. A pátria é dos velhos, mais. Era um homem maluco, os dedos 

cheios de anéis velhos sem valor, as pedras retiradas – ele dizia: aqueles todos anéis davam até choque 

elétrico... Não. Eu estou contando assim, porque é o meu jeito de contar. Guerras e batalhas? Isso é 

como jogo de baralho, verte, reverte. Os revoltosos depois passaram por aqui, soldados de Prestes, 

vinham de Goiás, reclamavam posse de todos os animais de sela. Sei que deram fogo, na barra do 

Urucuia, em São Romão, aonde aportou um vapor do Governo, cheio de tropas da Bahia. Muitos anos 

adiante, um roceiro vai lavrar um pau, encontra balas cravadas. O que vale, são outras coisas. A 

lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns 

com os outros acho que nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas 

de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje 

vejo que eu era como se fosse diferente pessoa. Sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que 

eu conto. [...] Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data. 

O senhor mesmo sabe. 
(Grande sertão: veredas, 2015.) 

 

No texto, o narrador:  

a) sugere que a narração de eventos significativos não permite uma visão abrangente da vida.    

b) admite que sua narrativa sinuosa visa confundir e enganar o seu interlocutor.    

c) sugere que a narração de eventos significativos não cabe em uma narrativa linear.    

d) alega que sua narrativa linear busca conferir coerência e sentido a uma vida de desacertos.    

e) alega que uma narrativa sinuosa conduz a uma compreensão limitada da existência.    

 

 

3. (IFSC)  

Sozinhos 
 

 Esta ideia para um conto de terror é tão terrível que, logo depois de tê-la, me arrependi. Mas 

já estava tida, não adiantava mais. Você, leitor, no entanto, tem uma escolha. Pode parar aqui, e se 

poupar, ou ler até o fim e provavelmente nunca mais dormir. Vejo que decidiu continuar. Muito bem, 

vamos em frente. Talvez, posta no papel, a ideia perca um pouco do seu poder de susto. Mas não 

posso garantir nada. É assim: 

 Um casal de velhos mora sozinho numa casa. Já criaram os filhos, os netos já estão grandes, 

só lhes resta implicar um com o outro. 1Retomam com novo fervor uma discussão antiga. Ela diz que 

ele ronca quando dorme, ele diz que é mentira. 

 – Ronca. 

 – Não ronco. 

 – Ele diz que não ronca – comenta ela, impaciente, como se falasse com uma terceira pessoa. 

Mas não existe outra pessoa na casa. Os filhos raramente visitam. Os netos, nunca. A empregada 

vem de manhã, faz o almoço, deixa o jantar e sai cedo. 
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 Ficam os dois sozinhos. 

 – Eu devia gravar os seus roncos, pra você se convencer – diz ela. E em seguida tem a ideia 

infeliz. – É o que eu vou fazer! Esta noite, quando você dormir, vou ligar o gravador e gravar os seus 

roncos. 

 – Humrfm – diz o velho. 

 Você, leitor, já deve estar sentindo o que vai acontecer. Pare de ler, leitor. Eu não posso parar 

de escrever. As ideias não podem ser desperdiçadas, mesmo que nos custem amigos, a vida ou o 

sono. 2Imagine se Shakespeare tivesse se horrorizado com suas próprias ideias e deixado de escrevê-

las, por puro comedimento. Não que eu queira me comparar a Shakespeare. Shakespeare era bem 

mais magro. 3Tenho que exercer este ofício, esta danação. Você, no entanto, não é obrigado a me 

acompanhar, leitor. Vá passear, vá tomar um sol. 4Uma das maneiras de controlar a demência solta 

no mundo é deixar os escritores falando sozinhos, 5exercendo sozinhos a sua profissão malsã, o seu 

vício solitário. Você ainda está lendo. Você é pior do que eu, leitor. Você tinha escolha. 

 Sozinhos. Os velhos sozinhos na casa. Os dois vão para a cama. Quando o velho dorme, a 

velha liga o gravador. Mas em poucos minutos a velha também dorme. O gravador fica ligado, 

gravando. Pouco depois a fita acaba. Na manhã seguinte, certa do seu triunfo, a velha roda a fita. 

 Ouvem-se alguns minutos de silêncio. Depois, alguém roncando. 

 – Rarrá! – diz a velha, feliz. 

 Pouco depois ouve-se o ronco de outra pessoa, a velha também ronca! 

 – Rarrá! – diz o velho, vingativo. 

 E em seguida, por cima do contraponto de roncos, ouve-se um sussurro. Uma voz 

sussurrando, leitor. Uma voz indefinida. Pode ser de homem, de mulher ou de criança. A princípio – 

por causa dos roncos – não se distingue o que ela diz. Mas aos poucos as palavras vão ficando 

claras. São duas vozes. 

 É um diálogo sussurrado. 

 “Estão prontos?” 

 “Não, acho que ainda não…” 

 “Então vamos voltar amanhã…” 
Verissimo. Luis Fernando. Comédias para se ler na escola.  

 

Sobre o texto, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O autor se arrepende da ideia do conto, porque era algo terrível, mas como já a havia pensado, não 

poderia voltar atrás, assim como seu leitor.    

b) O título não se justifica, pois havia uma empregada na casa.    

c) A tensão da narrativa se dá quando a velha se sente frustrada ao ouvir o que há no gravador.    

d) O termo “sozinho(s)” também se aplicaria ao autor do texto, pois ele considera sua profissão 

solitária.    

e) No diálogo sussurrado, não se distinguem as vozes.    
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4. (Enem) Ed Mort só vai 

Mort. Ed Mort. Detetive particular. Está na plaqueta. Tenho um escritório numa galeria de Copacabana 

entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial, um telefone mudo e um cinzeiro. 

Mas insisto numa mesa e numa cadeira. Apesar do protesto das baratas. Elas não vencerão. Comprei 

um jogo de máscaras. No meu trabalho o disfarce é essencial. Para escapar dos credores. Outro dia 

entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. 

Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha Bic e o jornal. O jornal era 

novo, tinha só uma semana. Mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. 

Meu último caso fora com a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade com balconista topless. 

Acabara mal. Mort. Ed Mort. Está na plaqueta. 

VERISSIMO, L. F. Ed Mort: todas as histórias. Porto Alegre: L&PM, 1997 (adaptado). 

 

Nessa crônica, o efeito de humor é basicamente construído por uma 

a) segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos do personagem.    

b) ordenação dos constituintes oracionais na qual se destaca o núcleo verbal.    

c) estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos.    

d) sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos.    

e) seleção lexical na qual predominam informações redundantes.    

 

 

5. (CMRJ)  

O reizinho mandão 
Ruth Rocha 

 
 Eu vou contar pra vocês uma história que o meu avô sempre contava. 

 Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. 

 Nesse lugar tinha um rei, daqueles que têm nas histórias. Da barba branca batendo no peito, 

da capa vermelha batendo no pé. 
 Como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo... E tudo o que ele 

fazia era para o bem do povo. 

 Vai que esse rei morreu, porque era muito velhinho, e o príncipe, filho do rei, virou rei daquele 

lugar. 

 O príncipe era um sujeitinho muito mal-educado, mimado, destes que as mães deles fazem 

todas as vontades, e eles ficam pensando que são os donos do mundo. 

 Eu tenho uma porção de amigos assim. Querem mandar nas brincadeiras... Querem que a 

gente faça tudo o que eles gostam... 

 Quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados. Vão logo dizendo: "Não 

brinco mais!" 

 E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu se atiram no chão e ficam roxinhos, 

esperneiam e tudo. 

 Então as mães deles ficam achando que a gente está maltratando o filhinho delas. Então, 

como eu estava contando, o tal do príncipe ficou sendo o rei daquele país. 

 Precisa ver que reizinho chato que ele ficou! Mandão, teimoso, implicante, xereta! 
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 Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo o que acontecia no reino. 

 Quando eu digo tudo, era tudo mesmo! 

 A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis. E as leis que ele fazia eram as mais absurdas 

do mundo. 

 Olhem só esta lei: 

 "Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia!" 

 Agora, por que é que o reizinho queria mandar no dedão das pessoas, isso ninguém jamais 

vai saber. 

 Outra lei que ele fez: 

 "É proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês". 

 Agora, por que é que ele inventou essas tolices, isso ninguém sabia. 

 Eu tenho a impressão de que era mesmo mania de mandar em tudo. (...) 
Rocha, Ruth. O reizinho mandão. São Paulo: Quinteto Editorial, 1997.  

 

“Querem mandar nas brincadeiras...”   

“Querem que a gente faça tudo o que eles gostam...” 

 

De acordo com o contexto da narrativa, os agentes das ações sublinhadas são   

a) os amigos do rei bonzinho.     

b) todos os amigos do narrador.     

c) uma porção de amigos do narrador.     

d) o príncipe mandão e o rei bonzinho.     

e) os amigos do príncipe mandão e a “a gente”.     
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Gabaritos 

 

1. B 
No texto, vemos um narrador protagonista, pois ele narra as suas experiências em primeira pessoa, 
mostrando-se personagem principal de sua história.  
 

2. C 
A frase “Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância” é bastante 
elucidativa sobre a forma como o narrador sugere que a narração de eventos significativos não cabe em 
uma narrativa linear.   
 

3. D 
O narrador coloca que sua profissão é solitária e faz, inclusive, uso da palavra “sozinho” para se referir 
aos escritores. Assim, além de se referir ao casal de velhos, a palavra “sozinho” se aplica ao autor do 
texto.   
 

4. D 
O uso de prosopopeia para ilustrar situações grotescas, como nos relatos dos eventos em que baratas 
se transformam em inimigos quase invencíveis (“protesto das baratas”, “a cara do King Kong andando 
pelo chão”, “atacaram a mesa”, “levaram a agenda”), assim como a referência à “balconista topless” da 
Erótica, auxilia na construção de uma narrativa inverosímil e ridícula, o que confere humor ao texto. 
 

5. C 
Ao retomar o parágrafo, vemos que os agentes das ações são uma porção de amigos do narrador: “Eu 
tenho uma porção de amigos assim. Querem mandar nas brincadeiras... Querem que a gente faça tudo 
o que eles gostam...”   

 

 


