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TEXTO NARRATIVO

CONTO E MINICONTO

ESTRUTURA DA NARRATIVA

DESCRITORES

D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e 
os elementos que constroem a narrativa.
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Leia o texto abaixo e responda.
Nasrudin e o ovo

Certa manhã, Nasrudin – o grande místico sufi que sempre fingia ser louco – colocou um ovo
embrulhado em um lenço, foi para o meio da praça de sua cidade e chamou aqueles que
estavam ali.

– Hoje teremos um importante concurso! – disse. Quem descobrir o que está embrulhado
neste lenço, eu dou de presente o ovo que está dentro!

As pessoas se olharam, intrigadas, e responderam:
– Como podemos saber? Ninguém aqui é capaz de fazer adivinhações!
Nasrudin insistiu:
– O que está neste lenço tem um centro que é amarelo como uma gema, cercado de um

líquido da cor da clara, que por sua vez está contido dentro de uma casca que quebra facilmente.
É um símbolo de fertilidade e nos lembra dos pássaros que voam para seus ninhos. Então, quem
pode me dizer o que está escondido?
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Todos os habitantes pensavam que Nasrudin tinha em suas mãos um ovo, mas a resposta era tão óbvia,
que ninguém resolveu passar vergonha diante dos outros. E se não fosse um ovo, mas algo muito importante,
produto da fértil imaginação mística dos sufis?

Um centro amarelo podia significar algo do sol, o líquido ao redor talvez fosse um preparado alquímico.
Não, aquele louco estava querendo fazer alguém de ridículo.

Nasrudin perguntou mais duas vezes, e ninguém se arriscou a dizer algo impróprio. Então ele abriu o lenço
e mostrou a todos o ovo.

– Todos vocês sabiam a resposta – afirmou. E ninguém ousou traduzi-la em palavras.

Moral da história: É assim a vida daqueles que não têm coragem de arriscar: as soluções nos são dadas
generosamente por Deus, mas estas pessoas sempre procuram explicações mais complicadas e terminam não
fazendo nada. Pare de tentar complicar a vida! Isso é o que temos feito sempre...

A vida é feita de extrema simplicidade. Só um caminho a ser seguido: o seu! Uma pergunta a ser
respondida: “o que você realmente quer?” E uma atitude a ser tomada: entregar-se! Pare de lutar com a vida,
porque quanto mais você luta, mais você dói!

Revista Geração saúde, Ano 4, Nº 35, p. 34.
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1. Identifique as partes do texto narrativo:

A) Apresentação

B) Desenvolvimento 

C) Clímax

D) Desfecho

D10 – Identificar o conflito 
gerador do enredo e os 

elementos que constroem a 
narrativa.
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2. Identifique os elementos da narrativa:

A) Narrador

B) Personagens 

C) Tempo 

D) Espaço

D10 – Identificar o conflito 
gerador do enredo e os 

elementos que constroem a 
narrativa.
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3. Nesse texto, a característica do personagem principal é a

A) astuta inteligência.
B) capacidade de ler mentes.
C) imaginação insensata.
D) personalidade mesquinha.
E) tendência à comicidade.

D10 – Identificar o conflito gerador do 
enredo e os elementos que constroem a 

narrativa.
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Leia o texto abaixo e responda.
Cinco minutos

Capítulo 5
Assim ficamos muito tempo imóveis, ela, com a fronte apoiada sobre o

meu peito, eu, sob a impressão triste de suas palavras.
Por fim ergueu a cabeça; e, recobrando a sua serenidade, disse-me com

um tom doce e melancólico:
– Não pensas que melhor é esquecer do que amar assim?
– Não! Amar, sentir-se amado é sempre [...] um grande consolo para a

desgraça. O que é triste, o que é cruel, não é essa viuvez da alma separada de
sua irmã, não; aí há um sentimento que vive, apesar da morte, apesar do
tempo. É, sim, esse vácuo do coração que não tem uma afeição no mundo e
que passa como um estranho por entre os prazeres que o cercam.

– Que santo amor, meu Deus! Era assim que eu sonhava ser amada! ...
– E me pedias que te esquecesse!...
– Não! não! Ama-me; quero que me ames ao menos...
– Não me fugirás mais?
– Não. [...]

ALENCAR, José de. Cinco minutos. Rio de Janeiro: Aguilar, 1987. Fragmento.

D10 – Identificar o conflito gerador do 
enredo e os elementos que constroem 

a narrativa
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1.Nesse texto, o elemento da narrativa em
evidência é o

A) cenário.
B) narrador.
C) discurso direto.
D) tempo decorrido.
E) enredo.


