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Elementos da narrativa:

● Personagens

● Espaço

● Narrador 

● Tempo

● Enredo

“PENTE”



O texto narrativo

O gênero narrativo como é conhecido hoje, desenvolveu-se 
a partir dos antigos poemas épicos, também conhecidos 
como epopeias. As epopeias consistem em narrativas em 
forma de versos, tendo como enredo principal os grandes 
feitos heroicos de um povo.

Atualmente o texto narrativo é mais 
comumente escrito em prosa, e 
descreve a sucessão temporal de  
ações e pensamentos de personagens. 
Sua estrutura pode aparecer em 
textos ficcionais e não-ficcionais



Personagens

São as personagens que realizam as ações 
em um certo tempo para compor a narrativa. 

Podem ser classificadas em: protagonistas, 
antagonistas e secundárias, de acordo com 
seu na narrativa.

Também podem ser classificadas em planas 
(com pouca profundidade psicológica; 
maniqueístas) e esféricas (complexas 
psicologicamente).

A palavra personagem advém 
de persona - máscara feita 
para ressoar  a voz do ator 
nos palcos (per sonare = para 
soar)



Espaço

É o local no qual se desenvolve a 
história. 

Existe o espaço “físico”, a localidade 
na qual se passam os acontecimentos 
e o “psicológico”, que retrata o mundo 
interno das personagens.

Obra: caminhante sobre o mar de 
névoa de Caspar David Friedrich



Narrador e foco narrativo
Há três tipos de narrador, de acordo com o grau de inserção dele na história e qual 
pessoa do discurso (primeira ou terceira) narra os ocorridos:

Foco narrativo em primeira pessoa:

- Narrador-personagem: está inserido na história; a visão é mais subjetiva 

Foco narrativo em terceira pessoa:

- Narrador onisciente: não faz parte dos acontecimentos, mas sabe o que as 
personagens pensam e sentem.

- Narrador observador: limita-se a narrar os fatos ocorridos; desconhece o que as 
personagens pensam. 



Tempo

Pode ser dividido em tempo psicológico e tempo cronológico.

Tempo cronológico: é o tempo físico no qual transcorrem as ações. 
É linear.

Tempo psicológico:é subjetivo; varia de acordo com os sentimentos 
de cada um. É não-linear.

{Ex: em Angústia de Graciliano Ramos há um predomínio do tempo 
psicológico, visto que trata-se de um romance psicológico. A 
narrativa segue o fluxo de pensamento do narrador-personagem 
protagonista Luis da Silva.}



Enredo

Todos os elementos anteriores, ao se 
relacionarem, formam o enredo - que é a trama 
da história.

O enredo é muito influenciado pela visão 
daquele que narra história; é o narrador que dá 
o “tom” à trama.

Assim, pode, primordialmente o enredo ser 
cômico ou trágico, por exemplo, dependo do 
ponto de vista do narrador.



Elementos do enredo - linear ou não-linear:

Apresentação - o leitor é apresentado às personagens, 
assim como ao local e ao tempo da trama.

Complicação ou desenvolvimento - Desenvolve-se o 
conflito em torno do qual a história irá se estruturar.

Clímax - ponto mais alto do conflito pelo qual se 
desenrola a história

Desfecho -se encerra o enredo, com o fim dos conflitos 
que aconteceram ao longo da história.



Análise prática: leitura da 
crônica de Fernando Sabino:
“O homem nu”

https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/13151/o-homem-nu 

Atividade

https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/13151/o-homem-nu


Elementos da narrativa na crônica: “O homem nu”

- Foco narrativo: terceira pessoa 

- Personagens: Homem nu, Maria, “velha do apartamento 
vizinho”, “cobrador da TV”

- Narrador: onisciente

- Tempo: transcorre de forma linear; predomina o tempo 
cronológico.

- Espaço: apartamento do homem nu, espaço do prédio dele 
(elevador, corredor, etc).


