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

 DISCIPLINA: REDAÇÃO

 CONTEÚDO: TEMPO VERBAL NA NARRATIVA

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES



 TEMPO, ENREDO E DISCURSO

3



4

Para contar uma história, o narrador deve ficar atento ao TEMPO VERBAL que 
está sendo empregado. Pois por apresentarem aspectos diferentes e terem 
propriedades diferentes, os tempos verbais podem tornar o texto incoerente se 
usados de maneira displicente.

O TEMPO VERBAL na narrativa tem a função de determinar quando a ação 
acontece ou designar a duração de um fato. 

A escolha do tempo verbal também está ligada à opção do narrador por 
apresentar os fatos como CONCLUÍDOS ou EM ANDAMENTO.

OS TEMPOS VERBAIS NA NARRATIVA
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Essa situação temporal da narrativa pode ser feita de duas formas:

Pela ENUNCIAÇÃO: que é  apresentado pelo discurso do narrador, pois este 
pode ou não respeitar a linearidade do enredo. Assim a enunciação pode ser 
feita de maneira CRONOLÓGICA e o PSICOLÓGICA.

Pelo MARCO TEMPORAL: geralmente inserido no próprio texto, como uma data 
específica, a indicação de uma época do ano, uma festividade, etc.

OS TEMPOS VERBAIS NA NARRATIVA
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Os tempos verbais mais usados em histórias são as formas do passado no 
modo indicativo. Pois sugerem que a ação já ocorreu. Esse tempo é chamado 
de PRETÉRITO e iremos conhecer suas formas:

TEMPOS VERBAIS NA NARRATIVA

1. PRETÉRITO PERFEITO: exprime um fato que aconteceu no passado e foi 
concluído. Ou seja, PASSOU.

EX: João amou Maria, que amou José, que amou Teresa, que amou Raimundo, 
que amou Lili que não amou ninguém. 
EX: Fiz um convite a Manoel, porém ele não aceitou.
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2. PRETÉRITO IMPERFEITO: indica que a ação ocorreu no passado, porém não 
ficou concluída, apresentando, portanto, aspecto durativo.

EX: João amava Maria, que amava José, que amava Teresa, que amava 
Raimundo, que amava Lili que não amava ninguém. 
Esse tempo verbal é muito popular usado com a locução verbal: gerúndio 
(ANDO, ENDO, INDO) antecedido de um verbo auxiliar.
EX: João estava amando Maria, que estava amando José, que estava amando 
Teresa, que estava amando Raimundo, que estava amando Lili que não estava 
amando ninguém.

OS TEMPOS VERBAIS NA NARRATIVA
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3. Pretérito-Mais-Que-Perfeito - Expressa um fato ocorrido antes de outro fato já 
terminado. Tem um efeito durativo (ou cursivo). 
OBS: É COMO SE TIVESSE FINALIZADO DUAS VEZES.

A construção desse verbo no modo mais FORMAL é feito com o RADICAL + ARA.
EX: João amara Maria, que amara José, que amara Teresa, que amara Raimundo, que 
amara Lili que não amara ninguém. 

No uso mais popular  é geralmente indicado pela LOCUÇÃO VERBAL: particípio (ADO, 
EDO, IDO) antecedido de um verbo auxiliar.

EX: João tinha amado Maria, que tinha amado José, que tinha amado Teresa, que tinha 
amado Raimundo, que tinha amado Lili que não tinha amado ninguém.

TEMPOS VERBAIS NA NARRATIVA
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Quadrilha
João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que 
amava Lili
que não amava ninguém.

João foi pra os Estados Unidos, Teresa para 
o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria 
ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. 
Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.

Carlos Drummond de Andrade
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1. Qual foi o tempo verbal usado na primeira parte do poema?

a) Pretérito perfeito
b) Pretérito imperfeito
c) Pretérito mais-que-perfeito
d) Futuro do pretérito

2. O que esse tempo verbal significa?

e) Uma ação acabada.
f) Uma ação incompleta.
g) Uma ação que não aconteceu.
h) Uma ação anterior a algo que aconteceu.
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3. Qual a forma composta adequada a esse tempo verbal?

a) Teria amado
b) Estava amando
c) Tinha amado
d) Iria amar.

4. Qual o tempo verbal usado na segunda parte do poema?
e) Pretérito perfeito
f) Pretérito imperfeito
g) Pretérito mais-que-perfeito
h) Futuro do pretérito
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5. O que esse tempo verbal representa?

a) Uma ação acabada.
b) Uma ação incompleta.
c) Uma ação que não aconteceu.
d) Uma ação anterior a algo que aconteceu.

6. Qual é o tempo verbal do último verso do poema “que não tinha entrado 
na história”?

e) Pretérito perfeito
f) Pretérito imperfeito
g) Pretérito mais-que-perfeito
h) Futuro do pretérito
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1. Qual foi o tempo verbal usado na primeira parte do poema?
a) Pretérito perfeito
b) Pretérito imperfeito
c) Pretérito mais-que-perfeito
d) Futuro do pretérito

2. O que esse tempo verbal significa?
e) Uma ação acabada.
f) Uma ação incompleta.
g) Uma ação que não aconteceu.
h) Uma ação anterior a algo que aconteceu.

3. Qual a forma composta adequada a esse tempo verbal?
i) Teria amado
j) Estava amando
k) Tinha amado
l) Iria amar.
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4. Qual o tempo verbal usado na segunda parte do poema?
a) Pretérito perfeito
b) Pretérito imperfeito
c) Pretérito mais-que-perfeito
d) Futuro do pretérito

5. O que esse tempo verbal representa?
e) Uma ação acabada.
f) Uma ação incompleta.
g) Uma ação que não aconteceu.
h) Uma ação anterior a algo que aconteceu.

6. Qual é o tempo verbal do último verso do poema “que não tinha entrado na história”?
i) Pretérito perfeito
j) Pretérito imperfeito
k) Pretérito mais-que-perfeito
l) Futuro do pretérito
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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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