
O texto narrativo e 
seus elementos.



Você deve estar pensando, mas o que é um texto 
narrativo ?



Um texto narrativo conta uma história, que 
pode falar de acontecimentos reais ou 

imaginários.





Estrutura da Narrativa
● Apresentação: também chamada de introdução, nessa parte inicial o autor do 

texto apresenta os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a história.

● Desenvolvimento: aqui grande parte da história é desenvolvida com foco nas 

ações dos personagens.

● Clímax: parte do desenvolvimento da história, o clímax designa o momento mais 

emocionante da narrativa.

● Desfecho: também chamada de conclusão, ele é determinado pela parte final da 

narrativa, onde a partir dos acontecimentos, os conflitos são desenvolvidos.



E aí ?

Tudo certo até aqui ?                

Então vamos continuar ...



Tipos de Narrador
Os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, representam a "voz textual" 

da narração, sendo classificados em:

● Narrador Personagem - a história é narrada em 1ª pessoa onde o narrador é um 

personagem e participa das ações.

● Narrador Observador - narrado em 3ª pessoa, esse tipo de narrador conhece os 

fatos, porém não participa da ação.

https://www.todamateria.com.br/foco-narrativo/


E para completar essa informação, o texto narrativo possui dois 
tipos de discurso:

Discurso Direto - no discurso direto, a própria personagem fala.

Discurso Indireto - no discurso indireto o narrador interfere na fala da personagem. 

Em outras palavras, é narrado em 3ª pessoa uma vez que não aparece a fala da 

personagem.



Até aqui conhecemos o que é uma narrativa, seus 
elementos e sua estrutura. 
Caso queira aprender um pouco mais, acesse o link:
https://www.todamateria.com.br/texto-narrativo/
 
Mas ainda não terminamos ... 

https://www.todamateria.com.br/texto-narrativo/


 Sabemos que o ato de contar histórias remonta ao 
passado. Antigamente as pessoas tinham o hábito de 
sentar-se à beira de suas casas nos momentos de 
descanso e relatar fatos acontecidos, muitas vezes 
ficcionais, e isso ia passando de geração para geração.
Quem de nós não conhece a história do Chapeuzinho 
Vermelho, Bela Adormecida e tantos outros clássicos 
da literatura?



Aprendemos o que é um texto narrativo, agora vamos 
conhecer a narrativa de ficção.

Está curioso ? 
Eu acho que sim!



Narrativa de ficção:

A narrativa de ficção é construída, elaborada de modo a 
emocionar, impressionar as pessoas como se fossem reais. 
Quando você lê um romance, novela ou conto, por exemplo, 
sabe que aquela história foi inventada por alguém e está 
sendo vivida de mentira por personagens fictícios.

Lembrou de alguma narrativa de ficção?



Alguns exemplos







Gostaram ???
Esse tipo de leitura nos deixa curiosos do início ao fim…..

Até aqui aprendemos o que é narrativa e conhecemos alguns 
exemplos de livros que contam narrativas de ficção.
Na próxima atividade, vamos ler um trecho de uma destas 
histórias. 

Nos encontramos lá!
    






