
As narrativas literárias 

As narrativas literárias são textos de caráter  ficcional que contam uma história 

de uma determinada maneira, ou seja, de acordo com certas práticas artísticas, 

e que se oferecem à interpretação daqueles que as lerão de acordo com sua 

época. As narrativas literárias não têm o compromisso de refletir a realidade. 

Elas criam uma “realidade” através da organização dos fatos dentro do enredo, 

por meio de estratégias narrativas que garantem a coerência interna da obra e 

de acordo com as tendências literárias de cada época, chegando, muitas 

vezes, a provocar uma profunda renovação estética. 

Numa narrativa é fundamental observar o que se conta e como se conta, ou 

seja, para efeitos de análise, devemos distinguir dois planos fundamentais: o 

da história e o do discurso plano, no entanto, organicamente articulados na 

narração. No plano da história, observaremos o que se conta; no plano do 

discurso, como se contam os fatos narrados. 

Segundo Saussure, o signo linguístico corresponde ao conceito. O conteúdo 

significante associado ao significado forma o signo linguístico. Dessa forma a 

narrativa é o resultado de interação entre a história que se conta e o discurso 

narrativo. A narrativa, não se concretiza apenas no plano literário, podendo 

estar presente na comunicação oral ou escrita de qualquer pessoa em qualquer 

época. 

A história é o conjunto de acontecimentos narrados. Dessa forma articulam-se 

as ações entre os personagens, especificada em um contexto espaço temporal.  

A relação significado/significante está relacionada ao conteúdo da narração e 

seu discurso propriamente dito, ou seja, os elementos que estruturam a 

narrativa. 

O personagem é quem vivencia os fatos narrados, e algumas vezes, se 

organiza a economia narrativa.  Deve-se levar em conta o contexto no qual 

está inserido para poder fazer sua analise. A relação intertextual é que define o 

personagem. 

Assim na obra de William Faulkneras características de um personagem de  

ficção é suscetível às transformações sociais, estéticas e ideológicas de cada 

momento histórico sendo suscetível a uma crise de identidade que 

posteriormente na nova perspectiva de Juan Carlos Onetti foi fragmentado ou 

mesmo dissolvido.  

Basicamente os personagens de acordo com sua importância podem ser 

hierarquizados em protagonistas, coadjuvantes ou figurinistas. A respeito de 

analise podem ser divididos em: 

a) herói (qualidade), b) anti-herói (desclassificação), c) personagem redondo 

(Indefinição) e d) personagem plano (redundância). 



No plano estético, a narrativa se dá em diversos modos expressivos, tais como 

o cinema ou as histórias em quadrinhos, misturando suportes verbais e 

imagens. (guia de estudos, capitulo I). 

O Renascimento (XV e XVI) configurou uma nova maneira de se ver o mundo e 
o ser humano, dessa forma, valorizando o antropocentrismo, revitalizou as 
artes plásticas, as letras e ciências naturais e humanas.  
 
Já o Romantismo (segunda metade do século XVIII e quase todo o século XIX), 
foi um movimento artístico e filosófico caracterizado pelo lirismo de forte apelo 
nacionalista. Pregoava a superioridade do sentimento diante da razão. 
 
Os autores realistas (XIX) eram influenciados pelas ideias positivistas e pelo  
cienticismo que visava sua hereditariedade embasada na sua formação 
educacional e seu meio social. Contudo no século XX devido os infortúnios 
humanos acarretaram uma desvalorização desse conceito causando uma 
decadência dos valores humanistas. 
 
O fator tempo é distinto em termos de interpretação e função na narrativa. 

Consideram-se dois planos do conceito de tempo. O plano do tempo da história 

e o plano do tempo do discurso. 

O tempo da história pode estar relacionado à dimensão do espaço como uma 

categoria “pluridimensional”, tratado de forma operativa a partir da dinâmica 

temporal da narrativa. O tempo histórico é mais cronológico com referência a 

certos marcos temporais, como datas e referências. 

O plano do tempo em termos discursivos é mais abrangente que o conceito de 

tempo da história tendo mais a ver com o modo como uma narrativa é lida em 

termos formais. Nesse sentido o conceito de tempo psicológico referente à 

experiência subjetiva dos personagens, possibilitando a complexificação ou 

dinamização interior à narrativa do tempo da história. Pode-se alargar ou 

condensar a experiência vivida do tempo. 

O espaço é onde se passa a ação, contudo vai além do aspecto físico, pois se 

considera também o ambiente social, psicológico, moral e cultural. Nesse 

aspecto, é “pluridimensional”, tratado de forma operativa a partir da dinâmica 

temporal da narrativa, dando sentido de movimento a realidade dos fatos da 

narrativa (nunca estático). 

A ação geralmente está ligada ao papel do protagonista buscando a solução do 

problema (ação primária). Nesse caso a ação tem mais importância do que a 

ação no geral da obra (ação secundaria). 

O tempo da história também pode estar estreitamente relacionado à dimensão 

do espaço. O espaço, sendo uma categoria “pluridimensional”, é tratado de 

forma operativa a partir da dinâmica temporal da narrativa. Nesse 



entrecruzamento ou nessa posição de tratamento do espaço pelo discurso 

narrativo pode-se ler o conceito de cronotopo, de Mikhail Bakhtin. 

Cronotopo: O tempo cronológico (Cronos) associado a espaço ou lugar (Topos) 

– marca conceitualmente a dinâmica ou a dialética interna que o discurso 

narrativo opera entre o espaço e o tempo da história, ou seja, a fusão dos 

elementos descritivos do espaço com o tempo objetivo ou subjetivo 

(psicológico) da história. 

O tempo do discurso está relacionado ao tempo da história podendo ser 
elaborado a partir de estratégias e perspectivas narrativas e estilísticas 
particulares a cada criação literária. O “modo” como a história é narrada 
obrigatoriamente passa por um uso de práticas e estratégias discursivas 
específicas. Toda narrativa opera uma relação fundamental com a 
temporalidade. O tempo narrativo expresso conceitualmente pelo tempo do 
discurso remete-se a uma dimensão propriamente linguística da linguagem. 
 
O tempo do discurso compreende três áreas de codificação: a ordem, a 
velocidade e a frequência. A partir dessas áreas de codificação podemos 
perceber  
a operatória de signos discursivos como a analepse, a prolepse, a cena 
dialogada, a pausa descritiva etc., que particularizam e constroem uma 
caracterização formal do discurso narrativo, ou seja, para cada área de 
codificação, seja a ordem, a velocidade ou a frequência dos elementos do 
discurso, atuam formas ou signos específicos que em conjunto constroem a 
especificidade e o modo formalizado de uma narrativa que sempre será 
apresentada pela linguagem. 
 
O espaço temporal do narrador, pode se deslocar na sua posição referencial, 
na sua velocidade, no modo ou na frequência com que a codificação do 
discurso é construída na narrativa. 
 
A perspectiva narrativa constrói e relaciona o universo  ficcional, ou seja, 
caracteriza os modos como as dimensões espaciais, temporais e psicológicas 
são organizadas na narrativa. 
 
A organização do material narrativo tem importância fundamental num texto 
literário já que uma historia pode ser narrada de formas distintas e essa função 
é delegada ao narrador. O autor cria o narrador, e este produz o discurso de 
acordo com sua relação com a história que narra, ou seja, protagonista, 
coadjuvante ou exterior ao fato. Vale lembrar que a narração procede a um 
romance, biografia ou autobiografia, estando de toda forma em tempo posterior 
ao relatado. Não existe narrativa sem narrador. 
 
Como exemplo de tempo da história, podemos citar o romance e a narrativa 

biografia ou autobiografia que particularmente operam com essa dimensão. 


