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ESTRUTURA DA NARRATIVA

DESCRITORES

D10 – Identificar o conflito gerador do enredo
e os elementos que constroem a narrativa.
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 Texto em que se esboça as ações de personagens num
determinado tempo e espaço.

Exemplos de textos narrativos são: romance, novela, CONTO,
MINICONTO, crônica e fábula.
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Conto de extensão mínima (conto minimalista ou nanoconto), com
ação, personagem e cenário (implícito).

História curta em prosa, com um só conflito e ação, e poucos
personagens
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Apresentação
• Introdução – apresentação dos personagens, do local e do tempo da trama.

Desenvolvimento
• Ações dos personagens.

Clímax
• Momento mais emocionante da narrativa.

Desfecho
• Conclusão
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NARRADOR

PERSONAGENS

TEMPO

ESPAÇO

ENREDO

DISCURSO
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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.


