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 TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE) /45min (NOITE)

 DISCIPLINA: REDAÇÃO

 CONTEÚDO: TEMPO, ENREDO E DISCURSO

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES



 TEXTO NARRATIVO – 

1.PERSONAGEM

2. ESPAÇO

3. NARRADOR

- 1ª Pessoa: Personagem

- 3ª Pessoa: Observador ou Onisciente
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TIPOS DE 
NARRADOR
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4. TEMPO
O tempo também é um elemento essencial a 
ser observado em uma narrativa. 

O tempo está relacionado a três aspectos da 
história:
- TEMPO DE OCORRÊCIA: quando a história se 
passa.
- TEMPO DE ORGANIZAÇÃO DA SEQUENCIA 
NARRATIVA: como a história é contada, pode 
ser cronológico, seguindo a ordem dos 
acontecimentos ou psicológico, que é 
organizado por episódios.
- TEMPO DE DURAÇÃO: que é quanto tempo 
decorre na narrativa.

Tempo de duração Tempo de ocorrência
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5. ENREDO

Toda narrativa possui um enredo, que é o próprio desenrolar da história. 
A narrativa acontece a partir de um FATO INICIAL que gera um 
CONFLITO que se encaminha para um DESFECHO. 

O enredo pode ser LINEAR, quando obedece a ordem dos fatos.
Ou NÃO-LINEAR, quando acontece aleatoriamente.
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ESTRUTURA DO ENREDO

 INTRODUÇÃO: parte em que o narrador apresenta os personagens, o 
local e o tempo onde a trama se desenvolverá;

DESENVOLVIMENTO: parte em que a história é contada;
CLÍMAX: parte em que a história chega ao ponto mais emocionante da 

narrativa;
DESFECHO: fim da história.
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DISCURSO E TIPOS DE DISCURSO
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EXERCÍCIOS
A Assembleia dos Ratos

Era uma vez uma colônia de ratos que vivia com medo de um gato. Resolveram fazer uma 
assembleia para encontrar um jeito de acabar com aquele transtorno. Muitos planos foram 
discutidos e abandonados. No fim, um jovem e esperto rato levantou-se e deu uma 
excelente ideia; a de pendurar uma sineta no pescoço do gato. assim, sempre que o gato 
tivesse por perto eles ouviriam a sineta e poderiam fugir correndo. Todos os ratos bateram 
palmas: o problema estava resolvido. Vendo aquilo, um velho rato que tinha ficado o 
tempo todo calado levantou-se de seu canto. O velho rato falou que o plano era muito 
inteligente e ousado, que com toda a certeza as preocupações deles tinham chegado ao 
fim. Só faltava uma coisa: quem ia pendurar a sineta no pescoço do gato?

Moral da história:
Falar é fácil, fazer é que é difícil.
Esopo
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01. Identifique no texto  os protagonistas:
A) (    ) O rato novo
B) (    ) o rato velho.
C) (    ) todos os ratos.
D) (    ) O rato novo e o rato velho.
 
02. Onde a história se passa?
A) (    ) Numa comunidade de ratos.
B) (    ) Num templo religioso.
C) (    ) Na casa do rato mais novo.
D) (    ) No sindicato dos ratos.

03. A narrativa durou?

A) (    ) Alguns anos.
B) (    ) Um tempo longo e 
indefinido.
C) (    ) O tempo de uma 
reunião.
D) (    ) Cerca de minutos. 
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01. Identifique no texto  os protagonistas:
A) (    ) O rato novo
B) (    ) o rato velho.
C) (    ) todos os ratos.
D) ( X ) O rato novo e o rato velho.

02. Onde a história se passa?
A) ( X ) Numa comunidade de ratos.
B) (    ) Num templo religioso.
C) (    ) Na casa do rato mais novo.
D) (    ) No sindicato dos ratos.

03. A narrativa durou?
E) (    ) Alguns anos.
F) (    ) Um tempo longo e indefinido.
G) ( X ) O tempo de uma reunião.
H) (    ) Cerca de minutos. 
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04. Determine o foco narrativo dos microcontos apresentados abaixo:
(1) Narrador-Personagem   (2) Narrador Observador     (3) Narrador Onisciente.

A) (  ) “Uma garota ouviu sua mãe chamá-la do andar de baixo. Quando ela estava saindo 
do quarto, em direção às escadas, sua mãe puxou-a de volta para o quarto e disse: “eu 
também ouvi isso.”

B) (  ) “Olha, Pai, eu tentei, mas acho que não deu muito certo não…” (Antônio Prata)
C) (  ) ““Um homem, em Monte Carlo, vai ao cassino, ganha um milhão, volta para casa, se 

suicida.” (Anton Tchekhov)
D) (  ) “Vestiu os artefatos, beijou o filho com ternura e saiu pro último trabalho sobre a 

Terra.” (Edival Lourenço)
E) (  ) “Não consigo me mexer, respirar, falar nem ouvir nada aqui e é tão escuro o tempo 

todo. Se eu soubesse que seria tão solitário assim, teria preferido ser cremado.”
F) (  ) “Você chega em casa cansado depois de um longo dia de trabalho, querendo relaxar 

um pouco sozinho. Você vai ligar a luz, mas quando se aproxima do interruptor, já tem 
outra mão sobre ele.
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04. Determine o foco narrativo dos microcontos apresentados abaixo:
(1) Narrador-Personagem   (2) Narrador Observador     (3) Narrador Onisciente.

A) ( 2 ) “Uma garota ouviu sua mãe chamá-la do andar de baixo. Quando ela estava saindo 
do quarto, em direção às escadas, sua mãe puxou-a de volta para o quarto e disse: “eu 
também ouvi isso.”

B) ( 1 ) “Olha, Pai, eu tentei, mas acho que não deu muito certo não…” (Antônio Prata)
C) ( 2 ) ““Um homem, em Monte Carlo, vai ao cassino, ganha um milhão, volta para casa, 

se suicida.” (Anton Tchekhov)
D) ( 3 ) “Vestiu os artefatos, beijou o filho com ternura e saiu pro último trabalho sobre a 

Terra.” (Edival Lourenço)
E) ( 1 ) “Não consigo me mexer, respirar, falar nem ouvir nada aqui e é tão escuro o tempo 

todo. Se eu soubesse que seria tão solitário assim, teria preferido ser cremado.”
F) ( 3 ) “Você chega em casa cansado depois de um longo dia de trabalho, querendo 

relaxar um pouco sozinho. Você vai ligar a luz, mas quando se aproxima do interruptor, 
já tem outra mão sobre ele.
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Menina 
A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita que a mãe era, com os 
alfinetes na boca. Gostava de olhá-la calada, estudando seus gestos, enquanto recortava 
retalhos de pano com a tesoura. Interrompia às vezes seu trabalho, era quando a mãe precisava 
da tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar pano, não hesitava nunca, nem errava. 
A mãe sabia tanto! Tita chamava-a de ( ) como quem diz ( ). Tentava não pensar as palavras, 
mas sabia que na mesma hora da tentativa tinha-as pensado. Oh, tudo era tão difícil. A mãe 
saberia o que ela queria perguntar-lhe intensamente agora quase com fome depressa depressa 
antes de morrer, tanto que não se conteve e — Mamãe, o que é desquitada? — atirou rápida 
com uma voz sem timbre. Tudo ficou suspenso, se alguém gritasse o mundo acabava ou Deus 
aparecia — sentia Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina, a 
mãe parada com a tesoura no ar, tudo sem solução podendo desabar a qualquer pensamento, 
a máquina avançando desgovernada sobre o vestido de seda brilhante espalhando luz luz luz. 

ÂNGELO, I. Menina. In: A face horrível. São Paulo: Lazuli, 2017. 
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05. ENEM/2019
Escrita na década de 1960, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade 
centrada na 

A) insinuação da lacuna familiar gerada pela ausência da figura paterna. 
B) associação entre a angústia da menina e a reação intempestiva da mãe.
C) relação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação feminina.
D) representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança.
E)  expressão de dúvidas existenciais intensificadas pela percepção do 

abandono.
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05. ENEM/2019
Escrita na década de 1960, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade 
centrada na 

A) insinuação da lacuna familiar gerada pela ausência da figura paterna. 
B) associação entre a angústia da menina e a reação intempestiva da mãe.
C) relação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação 

feminina.
D) representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança.
E)  expressão de dúvidas existenciais intensificadas pela percepção do 

abandono.
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AULA 8 – TEXTOS NARRATIVOS: 
TIPOS DE DISCURSO
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