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 O tipo mais comum de narrador em 3ª pessoa é o narrador onisciente,
aquele que sabe tudo sobre a história...

 Outro tipo é o narrador intruso, aquele que fala com o leitor ou que julga o
comportamento das personagens.
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 Temos o narrador-testemunha que vive os fatos narrados como personagem
secundária, condição em que pode observar os acontecimentos e testemunhá-
los ao leitor de modo mais direto e verossímil. Sua percepção é limitada, não
conseguindo saber o que se passa no pensamento das demais personagens.

 Temos o narrador-protagonista que vive os fatos como personagem principal.
Apesar disso, não tem acesso aos pensamentos das demais personagens e
narra os acontecimentos limitando-se às suas percepções, pensamentos e
sentimentos.
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1. Qual foco narrativo da fábula “o leão e o ratinho”?

R – O foco narrativo é em 3ª pessoa e o narrador não participa da
história, sendo um mero observador. Nesse caso, narrador-observador.
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Uma raposa faminta, ao ver cachos de uva suspensos em uma parreira, quis
pegá-los mas não conseguiu. Então, afastou-se dela, dizendo; “Estão verdes,
não prestam”.

(Fábula de Esopo)
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2. A fábula de Esopo poderia ter outra moral na sua opinião, qual das frases a
seguir também sintetizaria a ideia principal do texto:

a) A aparência pode ser mudada, mas a natureza não.
b) Quem quer agradar todo mundo, no fim não agrada ninguém.
c) Amigos pequenos podem ser grandes amigos.
d) Mais pode a persuasão do que a força
e) A boa ação pode não ser reconhecida.

7



3. As Leis de Deus são Leis de causa e efeito. Então, a fábula apresenta a
seguinte conclusão moral:

R – Uma boa ação ganha outra.
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