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ESTRUTURA NARRATIVA

- Conceito
- Elementos narrativos 
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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.

1. Nesse texto, o elemento da narrativa em evidência é o
A) cenário.                                            C) discurso direto.                           
E) enredo.                                             B) narrador.                                           
D) tempo decorrido.
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Retomada de conteúdo
Correção da Atividade de Casa

TEXTO NARRATIVO
✓ CRÔNICA

TIPOS DE CRÔNICAS

DESCRITORES
D6 – Identificar o tema de um texto.
D18 – Reconhecer efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada 
palavra ou expressão.
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▪ CRÔNICA DESCRITIVA

▪ CRÔNICA NARRATIVA

▪ CRÔNICA DISSERTATIVA

▪ CRÔNICA HUMORÍSTICA

▪ CRÔNICA LÍRICA

▪ CRÔNICA POÉTICA

▪ CRÔNICA JORNALÍSTICA

▪ CRÔNICA HISTÓRICA
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No Brasil, existem vários escritores que se destacaram dentro

desse estilo textual:

▪ Machado de Assis
▪ Carlos Drummond de Andrade
▪ Rubem Braga
▪ Luís Fernando Veríssimo
▪ Fernando Sabino
▪ Carlos Heitor Cony
▪ Caio Fernando Abreu

Nos dias atuais, as crônicas são vistas em meios de
comunicação, como em blogs e outras plataformas
digitais.

https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=49734
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1. (ENEM) 
– São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação

atingirá a fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números
e invertidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas
casas de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo
hotel, perguntando:

— Quantos são aqui?
Pergunta triste, de resto. Um homem dirá:
— Aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, só há pulgas e ratos.
E outro:
— Amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota

dos seus nomes, se quiser. Querendo levar todos, é favor… (…)
E outro:
— Dois, cidadão, somos dois. Naturalmente o sr. não a vê. Mas ela está aqui, está, está! A

sua saudade jamais sairá de meu quarto e de meu peito!

(Rubem Braga. Para gostar de ler. v. 3. São Paulo: Ática, 1998, p. 32-3 (fragmento).
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1. O fragmento acima, em que há referência a um fato sócio-histórico — o 
recenseamento —, apresenta característica marcante do gênero crônica ao:

A. expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a 
ideia de uma coisa por meio de outra.

B. manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e 
um só espaço.

C. contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens 
psicologicamente e revelando-os pouco a pouco.

D. evocar, de maneira satírica, a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos 
práticos do cotidiano, para manter as pessoas informadas.

E. valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção de texto que 
recebe tratamento estético
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2. (ENEM)

Desabafo Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não
dá. Não tem como disfarçar: esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala
que esqueci ontem à noite. Seis recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos.
Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado.

CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento).

Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o
predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da
linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois

A. o discurso do enunciador tem como foco o próprio código.

B. a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito.

C. o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem.

D. o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais.

E. o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação.
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