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                O texto narrativo é aquele que narra uma 

história através da sequência de fatos. A sucessão de 

acontecimentos é contada por um narrador que 

apresenta os principais elementos da narração. A 

estrutura básica de um texto narrativo é formada pela 

introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão, ou 

seja, ele tem começo, meio e fim. 

                Ao longo de uma estrutura narrativa são 

apresentados os principais elementos da narração: 

espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. 

Geralmente escrito em prosa, o texto narrativo 

encontra destaque nos seguintes gêneros: romance, 

novela, conto, crônica e fábula. 

 
• Principais elementos da narrativa 

 
               Os principais elementos da narrativa são: 
espaço, tempo, enredo, personagem e narrador. Esses 
elementos são fundamentais para desenvolver uma 
narrativa interessante e coerente.  

 
• Espaço: trata-se do local onde se passa a 

narrativa. As ações podem se desenrolar em um 
espaço físico, em um espaço social ou em um 
espaço psicológico. 

 
 

• Tempo: o tempo se refere à duração das ações 
da narrativa e desenrolar dos fatos na história. 
Ele pode ser cronológico, quando se trata de 
acontecimentos marcados pelas horas, dias e 
anos, ou pode ser psicológico, quando se refere 
às lembranças e às vivências das personagens.  

 
 

• Enredo: trata-se da trama onde as ações se 
desenrolam. O enredo é formado pelos 
acontecimentos ocorridos em determinado 
tempo e espaço que são vivenciados pelas 

personagens.  

 

 
• Personagens: existem as personagens 

principais que são essenciais para o enredo. 
Elas podem ser protagonistas que desejam, 

tentam, conseguem algo, ou antagonistas que 
dificultam, atrapalham e impedem que algo 
aconteça.  As personagens secundárias 
desempenham papéis menores, podendo ser 
coadjuvantes, quando ajudam as personagens 
principais em ações secundárias, ou figurantes, 
ajudam na caracterização de um espaço social. 

 
 

• Narrador: O narrador é quem conta a história. 
Existem três tipos de narrador: narrador 
observador, narrador personagem e narrador 

onisciente. 
❖ Narrador observador – o narrador observador 

narra os fatos em 3ª pessoa e mantém uma 
narrativa imparcial e objetiva. Ele conhece os 
fatos, mas não participa das ações, de modo 
que conta a história sem se envolver 
diretamente com ela. Embora tenha 
conhecimento das ações, o narrador 
observador não conhece o íntimo das 
personagens.  

 
❖  Narrador personagem – o narrador 

personagem conta a história na 1ª pessoa, a 
partir do seu ponto de vista enquanto 
personagem, transmitindo suas emoções e 
deixando a narrativa mais subjetiva. Esse tipo 
de narrador tem conhecimentos limitados 
sobre as outras personagens e sobre o enredo 
como um todo. Ele conhece apenas os próprios 
pensamentos e as ações que também faz 
parte.  
 

❖ Narrador onisciente – o narrador onisciente 
usa tanto a narração em 3ª pessoa quanto em 
1ª pessoa. Há momentos na narrativa em que a 
voz do narrador se confunde com a voz dos 
personagens, pois esse tipo de narrador 
conhece as personagens e o enredo como um 
todo, nos mínimos detalhes. 

 

• Tipos de discurso narrativo 
 

              O discurso do texto narrativo é a forma como a 
voz das personagens aparece na voz do narrador. A 
depender do uso do discurso, a narrativa pode ser mais 
dinâmica ou mais estática, mais natural ou mais 
forçada, mais interessante ou mais desinteressante e 
mais objetiva ou mais subjetiva. 

           O texto narrativo possui três tipos de discurso: 

O TEXTO NARRATIVO 



• Discurso direto – menciona a fala das 

personagens de maneira exata, sem que o 
narrador tenha participação. 

• Discurso indireto – as falas das personagens 
são reproduzidas pelo narrador utilizando suas 
próprias palavras. 

• Discurso indireto livre – é uma mistura de 

discurso direto com discurso indireto, de 
forma que os acontecimentos são inseridos 
na voz do narrador e na fala direta das 
personagens, simultaneamente. 
 

➢ Estrutura básica do texto 
narrativo 

             A estrutura do texto narrativo é composta por 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 
• Introdução: também conhecida como 

apresentação, é nessa parte do texto que se 
apresenta os fatos para posteriormente 
desenvolver seus desdobramentos. Na 
introdução apresenta-se o contexto, o espaço, 
o tempo, as personagens, o enredo e o 
narrador para que o leitor saiba com quem, 
quando e onde os fatos se passam. 

 
• Desenvolvimento: no desenvolvimento surgem 

os conflitos que tiram o equilíbrio apresentado 
na introdução e modifica a situação inicial. Essa 
parte da narração revela para o leitor a 
problemática, o que e como se passa a história. 
No desenvolvimento ocorre também aquele 
momento marcante e revelador da história, que 
fará com que o leitor não pare de ler até que 
encontre um desfecho. Esse momento é 
chamado de clímax. 
 

• Conclusão: também chamada de desfecho, na 
conclusão, o leitor descobre o que houve com 
as personagens, bem como entende a 
mensagem passada pela narrativa. Nessa parte 
da narração se esclarece a ligação entre os 
diferentes acontecimentos, ou seja, a conclusão 
é a parte do texto na qual os conflitos se 
resolvem. 

 
                                     
 
                                   www.educamaisbrasil.com 

                                            
 

 
 

➢ Gêneros narrativos 

                Na categoria de gêneros narrativos, temos os 

seguintes: 

• Conto                                                                        

          Trata-se de um tipo de narração breve, na qual 

é observado um número reduzido de personagens. É 

com foco nesse número pequeno de personagens que 

todo enredo se desenvolve em torno de um conflito e 

desfecho da narração ocorre em um curto período. 

• Romance 

               Entre os gêneros narrativos mais conhecidos 

na literatura está o romance. Os romances consistem 

numa narração bem longa, estruturada em capítulos e 

com riqueza de personagens. Os personagens geralmente 

são descritos com riqueza de detalhes, sendo envolvidos 

em um conflito principal e, em muitos casos, em 

conflitos múltiplos, formando um enredo narrativo mais 

complexo. 

O gênero literário de romance tem suas origens na Idade 

Média. No entanto, somente a partir do século 18 é que 

as obras narrativas ganharam destaque na sociedade. 

• Novela 

             Podemos dizer que a novela é um tipo de 

romance que é dividido em episódios, sendo eles 

estruturados de forma dinâmica e contínua. 

• Fábula 

            Muito usada principalmente na literatura infantil, 

as fábulas apresentam um caráter pedagógico com o 

objetivo de transmitir ensinamentos de cunho ético e 

moral. As fábulas são curtas, de linguagem simples e 

também podem ser compostas por personagens animais. 
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