
 

Aula 
21A O Texto Narrativo 

Narrar é contar um fato, um acontecimento, uma série de eventos que 
acontece com alguém; construir um texto em que ocorre uma série de ações, em 
determinados tempo e lugar. Encontramos a narração nos diversos gêneros 
textuais, seja de forma escrita (contos, crônicas, romances, etc.) ou em imagens, 
(quadrinhos, animações, filmes, etc.). Até mesmo os videogames precisam de 
uma boa narração para torná-los interessantes e envolventes. 

ELEMENTOS DA NARRATIVA 

As dimensões de um texto não é fator que caracteriza uma narração, pois 
uma narração pode ser construída com apenas uma frase, ou centenas de 
páginas. No entanto, uma narração deve conter cinco elementos essenciais: 
 O narrador; que tem a função de contar a história e envolver o leitor ou 

expectador; 
 A(s) personagem(ns); que podem ser humanos ou seres personificados 

(animais ou objetos); 
 A ação: que deve ter sequência ordenada; a sucessão de tais sequências 

recebe o nome de enredo, trama; 
 O espaço: o lugar onde ocorre o fato; 
 O tempo; o momento da ação, que pode se passar em segundos, anos, 

séculos, etc. 
 

Exemplo: O jogador recebeu a bola no meio de campo e saiu driblando os 
adversários em direção ao gol. 

TEXTO I 

A LIÇÃO DA BORBOLETA 

Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo e um homem ficou 
observando o esforço da borboleta para fazer com que o seu corpo passasse por 
ali e ganhasse a liberdade. Por um instante, ela parou, parecendo que tinha 
perdido as forças para continuar. Então, o homem decidiu ajudar e, com uma 
tesoura, cortou delicadamente o casulo. A borboleta saiu facilmente. Mas, seu 
corpo era pequeno e tinha as asas amassadas. 

O homem continuou a observar a borboleta porque esperava que, a 
qualquer momento, as asas dela se abrissem e ela saísse voando. Nada disso 
aconteceu. A borboleta ficou ali rastejando, como corpo murcho e as asas 
encolhidas e nunca foi capaz de voar! 

O homem, que em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendeu 
que o casulo apertado e o esforço eram necessários para a borboleta vencer essa 
barreira. Era o desafio da natureza para mantê-la viva. O seu corpo se fortaleceria 
e ela estaria pronta para voar assim que se libertasse do casulo. 

TEXTO II 

 

 

01. Explique o que um texto precisa ter para ser um texto narrativo? 

02. Podemos afirmar que os textos I e II são narração. Explique. 

03. Retire do Texto I somente as ações. Ex. Uma abertura apareceu; (...) 

04. Que tipos de palavras exprimem a ação no Texto I. 

05. Mesmo sendo uma narração, o Texto I possui uma pequena descrição. 
Retire essa parte do texto. 
06. No texto II como identificamos as ações no texto? 

07. Nos dois textos nós não temos uma informação exata sobre o espaço e o 
tempo. A falta dessa informação significa que eles não existem? Explique. 
 

Leia a tirinha abaixo: 

 
08. Crie uma narração a partir da tirinha acima. Acrescentando as informações 
que desejar ou forem necessárias. 


