
Introdução  aos  Estudos 
da Narrativa

 Liliana Reales
Rogério Confortin

Florianópolis, 2009.

1° Período





Governo Federal

Presidente da República: Luiz Inácio Lula da Silva
Ministro de Educação: Fernando Haddad
Secretário de Ensino a Distância: Carlos Eduardo Bielschowky
Coordenador Nacional da Universidade Aberta do Brasil: Celso Costa

Universidade Federal de Santa Catarina

Reitor: Alvaro Toubes Prata
Vice-reitor: Carlos Alberto Justo da Silva
Secretário de Educação a Distância: Cícero Barbosa
Pró-reitora de Ensino de Graduação: Yara Maria Rauh Müller
Pró-reitora de Pesquisa e Extensão: Débora Peres Menezes
Pró-reitora de Pós-Graduação: Maria Lúcia de Barros Camargo
Pró-reitor de Desenvolvimento Humano e Social: Luiz Henrique  

Vieira da Silva
Pró-reitor de Infra-Estrutura: João Batista Furtuoso
Pró-reitor de Assuntos Estudantis: Cláudio José Amante
Centro de Ciências da Educação: Wilson Schmidt

Curso de Licenciatura em Letras-Inglês na  
Modalidade a Distância

Diretor Unidade de Ensino: Felício Wessling Margutti
Chefe do Departamento: Adriana Kuerten Dellagnelo
Coordenador de Curso: Celso Tumolo 
Coordenadora de Tutoria: Mailce Mota
Coordenação Pedagógica: LANTEC/CED
Coordenação de Ambiente Virtual: Hiperlab/CCE 

Projeto Gráfico

Coordenação: Luiz Salomão Ribas Gomez
Equipe: Gabriela Medved Vieira
                Pricila Cristina da Silva
Adaptação: Thiago Felipe Victorino



Comissão Editorial

Adriana Kuerten Dellagnello
Dolores Aronovich Aguero
Maria José Damiani Costa
Meta Elisabeth Zipser
Rosana Denise Koerich (in memoriam)
Vera Regina de Aquino Vieira
Ina Emmel

Equipe de Desenvolvimento de Materiais

Laboratório de Novas Tecnologias - LANTEC/CED

Coordenação Geral: Andrea Lapa
Coordenação Pedagógica: Roseli Zen Cerny

Material Impresso e Hipermídia

Coordenação: Thiago Rocha Oliveira, Laura Martins Rodrigues
Diagramação: Cristiane Pereira do Amaral, Valeria Exalta Gonzaga
Ilustrações:  Bruno Nucci, Robson Felipe Parucci e Lissa Capeleto.
Capa: Lissa Capeleto.
Revisão Gramatical: Isabel Maria Barreiros Luclktenberg

Design Instrucional

Coordenação: Isabella Benfica Barbosa
Designer Instrucional: Isabel Witt Lunardi

Copyright@2009, Universidade Federal de Santa Catarina
Nenhuma parte deste material poderá ser reproduzida, transmitida 
e gravada sem a prévia autorização, por escrito, da Universidade 
Federal de Santa Catarina.

Ficha catalográfica

Catalogação na fonte elaborada na DECTI da Biblioteca  
Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina.

R288i Reales, Liliana 

      Introdução aos estudos da narrativa / Liliana Reales,  
 Rogério Confortin. – Florianópolis : LLE/CCE/UFSC, 2009.

      116 p.

      Inclui bibliografia

      ISBN 978-85-61483-19-7

      1. Narrativa (Retórica). 2. Ensino a distância. I. Confortin,  
 Rogério. II. Título.

CDU: 82.085



Sumário

Palavras iniciais......................................................................7

Introdução ..............................................................................9
1 Narrativa .......................................................................................................9
2 Narrativa literária ....................................................................................13

1 História, Personagem, Intriga e Fábula ...........................15
1.1 História ....................................................................................................17
1.2 Personagem ..........................................................................................18
1.3 Tipos de personagens ........................................................................21
1.4 Intriga ......................................................................................................36
1.5 Fábula ......................................................................................................39
Resumo ........................................................................................................ 40

2 Tempo, Espaço, Ação e Caracterização ...........................41
2.1 Tempo ......................................................................................................43
2.2 Tempo da história ................................................................................43
2.3 Espaço .....................................................................................................49
2.4 Ação .........................................................................................................51
2.5 Caracterização ......................................................................................52
Resumo ........................................................................................................ 59

3 Tempo do Discurso e Perspectiva Narrativa  ..................61
3.1 Tempo do discurso ..............................................................................63
3.2 Perspectiva Narrativa .........................................................................68
Resumo ........................................................................................................ 70

4  Narração, Nível Narrativo e Narrador ............................73
4.1 Narração .................................................................................................75
4.2 Nível narrativo ......................................................................................77
4.3 Narrador .................................................................................................82
4.4 Tipos de narrador ................................................................................83
Resumo ........................................................................................................ 91



5 Estratégia Narrativa e Composição .................................93
5.1 Estratégia narrativa .............................................................................95
5.2 Composição .......................................................................................100
Resumo ......................................................................................................102

6 Uma Revisão dos Conceitos de Autor e de Leitor .........105
Resumo ......................................................................................................112

Bibliografia comentada .....................................................113

Bibliografia teórica e crítica ..............................................113



Palavras iniciais
Caros alunos, o nosso objetivo é apresentar alguns conceitos fundamen-

tais que fazem parte do campo teórico da narratologia para lhes oferecer 

uma introdução ao conhecimento de um instrumental conceitual que lhes 

permita reconhecer entidades, categorias e instâncias da narrativa literá-

ria, a sua organicidade e sua especificidade própria. A disciplina é, como 

seu nome o indica, uma introdução ao tema, portanto, uma questão funda-

mental ficará pendente: o aprofundamento dos conceitos e a aquisição de 

outros, do denso campo conceitual que forma a teoria da literatura e, neste 

caso específico, da teoria da narrativa literária. Para aprofundar seus conhe-

cimentos, lhes aconselhamos consultar, ao menos em parte, a bibliografia 

recomendada no final do livro. 

Alguns, talvez, se perguntem o porquê de ter que estudar a teoria da narrati-

va, se não seria suficiente ler os textos literários e comentá-los. Acontece que, 

para poder produzir um comentário sobre qualquer texto, devemos conhe-

cer os elementos, o tipo de composição e as estratégias discursivas que fazem 

com que ele funcione de acordo com o seu gênero específico. Para produzir 

um comentário que fuja do senso comum, da psicologia popular e dos pre-

conceitos é necessário debruçar-se sobre, ao menos, uma parte da tradição 

teórica, visitar seus conceitos, classificações e exemplos. Isso nos ajudará a 

ler uma obra literária com os olhos de alguém que inicia o longo (mas extra-

ordinário) percurso de entender a literatura como campo de conhecimento 

e como uma das formas de construção de cultura e, muitas vezes, profunda 

reflexão sobre a condição humana e o mundo. 

A literatura é um campo de conhecimento como outros, aliás, segundo Bar-

thes, é o único campo de conhecimento capaz de absorver todos os ou-

tros. Para começar a entendê-lo, agora com os olhos de um pesquisador 

iniciante, preparamos este material didático para vocês, o qual consiste em 

uma seleção de conceitos da narratologia, elaborados principalmente pelo 

teórico francês Gérard Genette e retomados e aplicados por uma grande 

quantidade de pesquisadores e teóricos da literatura. 

Acreditamos que essa seleção lhes dará a possibilidade de ingressar no 

rico universo da reflexão teórica sobre a literatura, mais especificamente, 

a narrativa literária. Apresentamos os conceitos em uma linguagem clara, 

Campo de conhecimento: 
entre outros, o filósofo norte-
americano Nelson Goodman 
defende a arte, e a literatura 
em particular, como uma 
importante forma de conheci-
mento. Em seu livro Maneras 
de hacer mundos (Madrid: 
Visor, 2005), ele escreve: 
“Dado que tanto a ciência 
como a arte consistem, em 
grande parte, em abordar 
através de símbolos, a análise 
e a classificação dos tipos de 
sistemas simbólicos – lingüís-
ticos, notacionais, diagramá-
ticos, pictóricos etc. –  e das 
funções simbólicas literais e 
figurativas –  a denotação, a 
exemplificação, a expressão, 
e a referência através de 
cadeias –  proporcionam um 
fundamento teórico indispen-
sável” (GOODMAN, 2005, p. 
227). A arte, para ele, não te-
ria por função exclusivamente 
a fruição estética ou a forma-
ção de nosso gosto estético, 
também, e principalmente, 
seria uma contribuição para 
a nossa compreensão e cons-
trução do mundo.

Gérard Genette, importan-
te teórico francês, é um dos 
fundadores da narratologia, 
termo de Tzvetan Todorov 
para designar a nova teoria 
da narração literária. Para 
saber mais sobre G. Genet-
te, vocês podem acessar as 
páginas:
http://es.wikipedia.org/wiki/
G%C3%A9rard_Genette e 
http://www.elneto.com/hispa/
genette/Z2conceptos.htm
Para consultar um glossário 
de Narratologia, vocês po-
dem acessar http://www.cla.
purdue.edu/english/theory/
narratology/terms/narrative-
termsmainframe.html



simples, mas tentando, sempre que possível, manter a densidade teórica 

que, se em um primeiro momento poderá se apresentar com certo grau de 

dificuldade, os motivará, no entanto, a desejar continuar a pesquisa. Não 

esqueçam que a formação intelectual de uma pessoa nunca acaba. A insti-

tuição de ensino é um espaço de produção, criação, organização e transmis-

são do conhecimento, porém, a rica aventura do saber não se esgota num 

único espaço, há de se continuá-la na formação, na medida do possível, da 

biblioteca pessoal, aqueles livros que precisamos ter sempre à mão para 

sucessivas consultas. Também, nas leituras e reflexões solitárias e na escrita 

de fichamentos e de monografias, momento fundamental de organização, 

a escrita é posta à prova do estudado, momento de amadurecimento in-

dispensável para o enriquecimento do diálogo com colegas e professores 

e, principalmente, de preparação para a missão de formar novas gerações 

que possam efetivamente redescobrir o prazer do texto. 

Aconselhamos vocês a ler com atenção cada item e navegar nas páginas de 

Internet que lhes propomos cada vez que achamos necessário ou interes-

sante. Tomem nota dos conceitos que não consigam entender e pergun-

tem a seu professor e/ou tutor. Desejamos ajudá-los a todo o momento, no 

entanto vocês sabem bem que o esforço pessoal no processo de aprendi-

zagem é absolutamente indispensável. 

Bom estudo!
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Introdução

1 Narrativa

Narrar faz parte da vida das pessoas, poderíamos dizer que é uma 
atividade fundamental da vida posto que através da narração é possí-
vel organizar as experiências e torná-las comunicáveis. Contar histórias 
é uma atividade praticada por todos. Por esse motivo, todos sabemos 
produzir discursos narrativos, tendo noção dos elementos que consti-
tuem um relato. Muitas pessoas, alguma vez, já praticaram algum tipo 
de narrativa escrita em cartas ou diários pessoais. A narrativa, então, 
não se concretiza apenas no plano literário, podendo estar presente na 
comunicação oral ou escrita de qualquer pessoa em qualquer época. 

Do mesmo modo, a narrativa encontra-se em diversas situações 
comunicacionais, tais como a imprensa ou os livros de história. 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. Desse modo, a narrativa literária é uma possibili-
dade dentro da diversidade de ocorrências em que podem se dar as 
narrativas. 

Vejamos um exemplo de narrativa jornalística:

Os � lmes do senhor Marshall

Três anos após vencerem os nazistas, os norte-americanos 

continuavam se perguntando como convencer os europeus 

de que seriam seus campeões, tanto na paz como na guerra. 

Sobretudo, se perguntavam como fazer com que os alemães 

do Oeste aceitassem a ocupação militar, e, que não somente 

a aceitassem, mas que também a agradecessem e compre-

endessem que eles eram os únicos que podiam levá-los da 

Não vamos nos deter aqui 
no conceito de estética e nas 
polêmicas que sobre ele têm 
surgido ao longo do tempo. 
Quando usamos a expressão 
“plano estético”, nos refe-
rimos a produtos sobre os 
quais há certo consenso na 
nossa sociedade de terem 
recebido um tratamento 
determinado que lhes permite 
ingresso e circulação dentro 
do mercado da arte.
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morte à vida. Bem: não eram os únicos, na verdade. Havia 

outros por trás da Cortina de Ferro, e isso os obrigava a se-

rem mais convincentes que os comunistas e a convencê-los 

antes deles. 

No entanto, as primeiras tentativas foram torpes. Em 1948, 

o curta-metragem Fome teve que ser retirado de cartaz por-

que somente conseguia provocar irritação e fúria. Havia sido 

produzido em Berlim pelo escritório do Governo Militar dos 

Estados Unidos (Omgus, segundo suas iniciais em inglês) e 

seguia a linha dura do plano Morgenthau, abortado a tempo 

e substituído pelo Plano Marshall. A ideia do secretário do 

Tesouro, Henry Morgenthau, foi que a Alemanha fi nancia-

ra a recuperação do resto da Europa. Em Fome se culpa aos 

alemães pela escassez mundial e se diz que para superar a si-

tuação “os camponeses alemães devem produzir o máximo 

possível e entregar tudo o que produzem”. 

Fome, que não menciona o diretor nem traz nenhum outro 

crédito, será um dos fi lmes que o Instituto Goethe de Buenos 

Aires apresentará no próximo fi m de semana, da quinta, 21, à 

segunda, 25, na Sala Lugones, do Teatro San Martín, dentro 

do ciclo Selling Democracy (Vendendo democracia). No pano-

rama que essa mostra oferece, Fome é o antecedente desgra-

çado de uma lição que se apreendeu muito rápido. As conse-

qüências são os fi lmes do plano Marshall, muito diferentes 

daquele começo rudimentar. (Trecho extraído de: http://

www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/suplementos/cultura/

nota.asp?nota_id=917710, domingo, 17 de junho de 2007). 

 Vejamos, agora, um belíssimo exemplo de narrativa literária. Tra-
ta-se de um relato curto do escritor argentino Julio Cortázar:
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Continuidade dos parques

Havia começado a ler o romance uns dias antes. Abandonou-o por ne-
gócios urgentes, voltou a abri-lo quando regressava de trem à chácara; 
deixava interessar-se lentamente pela trama, pelo desenho dos perso-
nagens. Essa tarde, depois de escrever uma carta ao caseiro e discutir 
com o mordomo uma questão de uns aluguéis, voltou ao livro com a 
tranqüilidade do gabinete que dava para o parque dos carvalhos. Es-
ticado na poltrona favorita, de costas para a porta que o teria incomo-
dado como uma irritante possibilidade de intrusões, deixou que sua 
mão esquerda acariciasse uma e outra vez o veludo verde e começou 
a ler os últimos capítulos. Sua memória retinha sem esforço os nomes 
e as imagens dos protagonistas; a ilusão romanesca ganhou-o quase 
imediatamente. Gozava do prazer quase perverso de ir descolando-se 
linha a linha daquilo que o rodeava e de sentir ao mesmo tempo que 
sua cabeça descansava comodamente no veludo do alto encosto, que 
os cigarros continuavam ao alcance da mão, que mais além das janelas 
dançava o ar do entardecer sob os carvalhos. Palavra a palavra, absorvi-
do pela sórdida disjuntiva dos heróis, deixando-se ir até as imagens que 
se combinavam e adquiriam cor e movimento, foi testemunha do último 
encontro na cabana do monte. 

Antes entrava a mulher, receosa; agora chegava o amante, com a cara 
machucada pela chicotada de um galho. Admiravelmente ela fazia es-
talar o sangue com seus beijos, mas ele recusava as carícias, não tinha 
vindo para repetir as cerimônias de uma paixão secreta, protegida por 
um mundo de folhas secas e caminhos furtivos. O punhal se amornava 
contra seu peito e por baixo gritava a liberdade refugiada. Um diálogo 
desejante corria pelas páginas como riacho de serpentes e sentia-se que 
tudo estava decidido desde sempre. Até essas carícias que enredavam o 
corpo do amante como que querendo retê-lo e dissuadi-lo desenhavam 
abominavelmente a fi gura de outro corpo que era necessário destruir. 
Nada havia sido esquecido: álibis, acasos, possíveis erros. A partir dessa 
hora cada instante tinha seu emprego minuciosamente atribuído. O du-
plo repasso sem dó nem piedade interrompia-se apenas para que uma 
mão acariciasse uma bochecha. Começava a anoitecer.

Já sem se olharem, atados rigidamente à tarefa que os esperava, sepa-
raram-se na porta da cabana. Ela devia continuar pelo caminho que ia 
ao norte. Da direção oposta ele virou um instante para vê-la correr com 
o cabelo solto. Correu, por sua vez, apoiando-se nas árvores e nas cer-



cas, até distinguir na bruma do crepúsculo a alameda que levava à casa. 
Os cachorros não deviam latir e não latiram. O mordomo não estaria 
a essa hora, e não estava. Subiu os três degraus da varanda e entrou. 
Do sangue galopando nos seus ouvidos chegavam-lhe as palavras da 
mulher: primeiro uma sala azul, depois uma galeria, uma escada car-
petada. No alto, duas portas. Ninguém no primeiro quarto, ninguém no 
segundo. A porta do salão, e depois o punhal na mão, a luz das janelas, 
o alto encosto de uma poltrona de veludo verde, a cabeça do homem 
na poltrona lendo um romance. (Tradução ao português de Idelber 
Avelar). (Extraído de http://www.idelberavelar.com/archives/2005/04/
continuidade_do.php). 



13

2 Narrativa literária

As narrativas literárias são textos de caráter � ccional que contam 
uma história de uma determinada maneira, ou seja, de acordo com cer-
tas 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 re� etir a realidade. Elas criam uma “realidade” atra-
vés 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. 

Segundo a teoria da representação, toda a narrativa � ccional é com-
posta de enunciados que representam os fatos ou conteúdos narrados de 
acordo com estratégias discursivas que mantêm ou não uma relação de 
contiguidade com a realidade e com os modos de outros discursos nar-
rarem essa realidade. 

Mesmo que uma narrativa � ccional remeta intencionalmente para 
o mundo real com propósitos de índole didática, sociológica ou mora-
lizante, não podemos perder de vista que a presença de um narrador, o 
tratamento estético do texto e a sua função poética  deslocam-nos a uma 
leitura que deverá conduzir-nos a uma análise que leve em conta as co-
ordenadas que fazem uma narrativa ser � ccional. 

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 planos, no entanto, organi-
camente articulados na narração. No plano da história, observaremos o 
que se conta; no plano do discurso, como se contam os fatos narrados. 

Para nossa disciplina, “Introdução aos estudos da Narrativa”, com 
carga horária de 60 horas/aulas, dividimos o material didático em capí-
tulos com temáticas comuns:

Nos capítulos 1 e 2 estudaremos categorias do plano da História, 
tais como: personagem, intriga, fábula, tempo da história, espaço, ação e 
caracterização. 

Função poética é um con-
ceito introduzido por Roman 
Jacobson para referir-se à 
função predominante da 
linguagem literária. Vocês 
podem saber mais sobre 
esse conceito acessando a 
página: http://ponto-kom.
blogspot.com/search/
label/%5BJAKOBSON%5D 

Platão e Aristóteles já pen-Platão e Aristóteles já pen-
savam que os discursos po-savam que os discursos po-
éticos adotavam procedi-éticos adotavam procedi-
mentos imitativos. O termo mentos imitativos. O termo 
“mimese” signifi ca recria-“mimese” signifi ca recria-
ção da realidade na obra ção da realidade na obra 
literária. Segundo Platão, o literária. Segundo Platão, o 
artista imita o mundo das artista imita o mundo das 
ideias ao dar forma à maté-ideias ao dar forma à maté-
ria. Porém, é na ria. Porém, é na PoéticaPoética de  de 
Aristóteles que se encontra Aristóteles que se encontra 
a primeira teorização desse a primeira teorização desse 
modo de entender a arte e, modo de entender a arte e, 
particularmente, a obra de particularmente, a obra de 
arte verbal, mas, diferente-arte verbal, mas, diferente-
mente de Platão, para Aris-mente de Platão, para Aris-
tóteles a mimese seria não tóteles a mimese seria não 
a imitação do mundo das a imitação do mundo das 
ideias e sim a imitação da ideias e sim a imitação da 
vida interior dos homens.vida interior dos homens.
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No capítulo 3 estudaremos procedimentos adotados para a articu-
lação discursiva da história narrada, ou seja, do plano do Discurso, tais 
como o tempo do discurso e a perspectiva narrativa. 

Logo, nos capítulos 4 e 5, estudaremos categorias da Narração, tais 
como o nível narrativo, os tipos de narrador, a estratégia narrativa e a 
composição. 

E, � nalmente, no capítulo 6 , apresentaremos uma breve re� exão 
sobre o problema do Autor  e do Leitor.



Capítulo 1
História, Personagem, Intriga e 
Fábula
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CAPÍTULO 1História, Personagem, Intriga e Fábula

1 História, Personagem, Intriga e 
Fábula

Neste Capítulo será estudado o conceito de História na Teoria da Nar-
rativa. A história, sendo o conjunto dos acontecimentos narrados, englo-
ba, em sua signifi cação geral para a narratologia, outros elementos ou 
conceitos que fazem parte da estrutura da narrativa enquanto unidade 
orgânica. Desse modo, para ocorrer a história, será necessário basicamen-
te: personagens que vivenciem a história e uma sequência de ações que 
desenvolvem a intriga. Por esse motivo, neste Capítulo vocês estudarão 
os seguintes conceitos: História, Personagem, Tipos de personagens, 
Intriga e Fábula.

1.1 História

A história, entendida enquanto narrativa de eventos � ccionais, cor-
responde aos acontecimentos narrados e vivenciados pelos personagens. 
Em seu livro Figuras III, Gérard Genette chamou de diegese a história de 
uma narrativa, sucessão de acontecimentos que constituem o conteúdo 
narrativo. A história então é o conjunto de acontecimentos narrados: 
sequência de ações, relações entre os personagens, localização dos even-
tos num contexto espaçotemporal. Desse modo, podemos dizer que a 
história corresponde ao conteúdo da narração, ou seja, a seu signi� cado, 
enquanto que o discurso que veicula a história é seu signi� cante. 

Segundo o Dicionário Houaiss, signifi cado, na terminologia de 
Saussure, é a face do signo linguístico que corresponde ao conceito. 
O conteúdo. Já signifi cante é a “imagem acústica que é associada a 
um signi� cado numa língua, para formar o signo lingüístico. Se-
gundo Saussure, essa imagem acústica não é o som material, ou 
seja, a palavra falada, mas sim a impressão psíquica desse som”. 
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Signo é a entidade constituída pela combinação de um conceito, 
denominado signi� cado, e uma imagem acústica, denominada sig-
ni� cante. Para entender melhor os conceitos de signi� cante, sig-
ni� cado e signo, recomendamos a leitura de Curso de linguística 
geral, de Ferdinand de Saussure (São Paulo: Cultrix, USP, 1969). 

Porém, não devemos esquecer que não é possível operar uma di-
visão dicotômica entre história e discurso posto que a narrativa é o re-
sultado de uma profunda interação entre a história que se conta e o 
discurso narrativo.

Muitas vezes, a história narrada não segue uma ordem cronológica e 
uma sequência logicamente ordenada dos eventos. Nesses casos seria ne-
cessário reconstituir a história em termos de uma sequência temporal. 

1.2 Personagem

O personagem é um importante elemento da narrativa, pois ele é 
quem vivencia os fatos narrados, mas também em torno do qual, muitas 
vezes, se organiza a economia narrativa. É muito importante para o alu-
no que está se iniciando na análise de narrativas entender que um per-
sonagem é um “ser de papel” e não de “carne e osso” e, por esse motivo, 
ao se analisá-lo é necessário se levar em conta as outras instâncias, cate-
gorias e elementos que fazem parte da narração onde esse personagem 
está inserido. Teóricos da narrativa insistem em frisar que um persona-
gem é um signo e, por isso, para � ns de análise, devemos observar a sua 
caracterização, o seu discurso, o seu modo de interligação com outros 
personagens e a sua função dentro da economia narrativa em questão. 
Podemos delimitar um personagem para observá-lo e descrevê-lo isola-
damente, mas não devemos perder de vista a sua integração na rede de 
relações semânticas dentro da narrativa. 

O personagem adquire seu sentido na intrincada malha de relações 
que se operam numa narrativa e, principalmente, por ser indissociável da 
temática do relato e, ainda, algumas vezes, pelas relações intertextuais com 
personagens de outras obras. 

Intertextualidade é um 
conceito introduzido por 

Julia Kristeva nos estudos 
literários, mas que já estava 
presente na obra do célebre 

teórico russo M. Bakhtin. 
Kristeva se refere à intertex-
tualidade em vários textos. 

Segundo ela, “[...] todo texto 
se constrói como mosaico 
de citações, todo texto é 

absorção e transformação 
de um outro texto”.

Semântica

Segundo o Dicionário Hou-
aiss, num sistema linguístico 
semântica é o componente 

do sentido das palavras e da 
interpretação das sentenças 

e dos enunciados.

semânticas dentro da narrativa.  dentro da narrativa. 



19

CAPÍTULO 1História, Personagem, Intriga e Fábula

O personagem de � cção é suscetível às transformações sociais, es-
téticas e ideológicas de cada momento histórico. Podemos observar em 
certa herança literária do século XIX e início do século XX a valorização 
de uma caracterização forte do personagem que apresentava caracterís-
ticas individuais sólidas e muito marcadas. Essa tendência, no entanto, 
foi logo se perdendo para dar lugar ao surgimento do que se conhece 
como “crise do personagem”. Tal crise pode ser observada na construção 
de personagens de contornos inde� níveis, muitas vezes ambíguos, com 
desdobramentos de personalidade, crises de identidade, dissolução do 
“eu”, desdobramento em outros, testemunhas, en� m, da queda de uma 
época – em que se acreditou na potência do indivíduo, na sua solidez e 
força – e o início de sua crise. 

Na América do Norte, as narrativas de William Faulkner (1897-
1962), prêmio Nobel de Literatura em 1949, são exemplos de literatura 
que trabalha a questão de um olhar poético sobre as transformações 
sociais, econômicas e culturais por que passam as sociedades calcadas 
num passado político e econômico vinculado estritamente ao regime 
escravagista da estrutura de produção agrícola chamada “plantation” do 
sul dos Estados Unidos. 

De fato, Faulkner irá relatar, num estilo absolutamente inovador, 
que comentaremos resumidamente mais adiante, essas transformações 
a partir de narrativas que relatam a vida de famílias sulistas afetadas 
pela passagem de um capitalismo agrário para um capitalismo essen-
cialmente industrial e pelo rearranjo do comando político dos Estados 
Unidos, passando a ser de� nitivamente decidido pela burguesia indus-
trial e � nanceira em seguimento à vitória do Norte (Ianques) sobre o Sul 
(Confederados) após a Guerra da Secessão, no século XIX. 

O universo literário de Faulkner, nesse sentido, explora as in� nitas 
tensões e crises psicológicas, afetivas e existenciais de personagens que 
se veem participantes de uma liberdade a qualquer custo praticada sob 
a égide de uma perspectiva ateia. Suas narrativas potencializam o poder 
de uma leitura existencial que observa no homem a absoluta singula-
ridade de um ser que caminha em direção à mortalidade e assume no 
mundo o papel decidido de pensar sua própria existência em meio à de-
cadência de todo um regime econômico em transformação inexorável.

Vocês podem consultar 
alguns dados biográfi cos 
de Faulkner no seguinte 
endereço: http://nobelprize.
org/nobel_prizes/literature/
laureates/1949/faulkner-bio.
html
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O � lósofo francês Jean Paul Sartre fez a seguinte observa-
ção sobre Luz em Agosto de Faulkner:

O homem de Faulkner é um ser esquivo. Grande animal divi-

no e sem Deus, perdido desde o nascimento e procurando 

obstinadamente perder-se, cruel, moral mesmo no homicí-

dio, salvo – não pela morte, não na morte – nos últimos mo-

mentos que precedem a morte, grande mesmo nos suplícios, 

nas humilhações mais abjetas de sua carne. (Citado na orelha 

do livro de: FAULKNER, Willian. Luz em Agosto. Tradução de 

Berenice Xavier. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983.)

Na América Hispânica, as narrativas de Juan Carlos Onetti, grande 
leitor e admirador de Faulkner, a quem considerava ser mestre, consti-
tuem um bom exemplo da crise do personagem. Esse importante escritor 
do Río de la Plata foi responsável não somente pela renovação literária 
em seu país, como foi também um dos escritores que mais colaboraram 
para o surgimento da nova narrativa hispano-americana do século XX, 
grande movimento que envolveu muitos escritores da América Hispâ-
nica. As narrativas de Onetti inauguraram, no Uruguai, uma literatura 
urbana em que a fragmentação do indivíduo e a dissolução do eu cons-
tituem uma de suas temáticas preferidas num espaço urbano fortemen-
te transformado pela modernização vertiginosa que sofreu o Río de la 
Plata no início do século XX. A crise de identidade do personagem é 
um dos temas de Onetti e é possível observá-la em vários dos seus perso-
nagens como, por exemplo, o caso de Juan María Brausen, personagem 
principal do romance La vida breve, de 1950, que vivencia um processo 
de dissolução do eu e desdobramento em outros. Também, podemos nos 
lembrar do personagem de seu conto “O possível Baldi” que, fantasiosa-
mente, vai transmutando a sua personalidade em várias outras.

Para saber mais sobre o 
escritor uruguaio Juan Carlos 

Onetti (1909-1994), vocês 
podem acessar o endereço:

http://www.clubcultura.com/
clubliteratura/clubescritores/

onetti/index.htm

Juan Carlos Onetti (1909-1994)

William Faulkner (1897-1962)
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1.3 Tipos de personagens

De acordo com a importância que os personagens têm dentro da 
narrativa, podemos dividi-los em: herói ou personagem protagonista, an-
ti-herói e personagem secundário ou personagem fi gurante. E, de acordo 
com sua composição e caracterização, os dividiremos em personagens re-
dondos e personagens planos. Vamos estudar os casos mais importantes: 
a) herói, b) anti-herói, c) personagem redondo e d) personagem plano.

Heróia. 

O herói é a entidade literária que protagoniza uma obra narrativa 
ou dramática, amplamente privilegiada ao longo da história da literatu-
ra. De acordo com cada período literário, a � gura do herói tem mudado, 
porém podemos dizer que uma característica se manteve. Sendo repre-
sentante da condição humana, ou seja, de suas virtudes e defeitos, no 
entanto o herói se destaca dos outros homens por apresentar qualidades 
que o homem comum não possui, mas que admira e gostaria de possuir. 
Sabemos que, na Antiguidade grega, o herói se situava entre os deu-
ses e os homens, apresentando características ambíguas e muitas vezes 
profundamente contraditórias, como orgulho, vingança, paixões e ódios 
desmedidos, fraquezas que, no entanto, eram seguidas de atos de valor 
altruísta, ou seja, de amor desinteressado ao próximo, preocupação com 
o outro e capacidade de perdão. 

Na Ilíada, o impressionante Aquiles é o herói grego por excelência, 
em quem a busca e a conservação da honra valem até o sacrifício. Supe-
riores em força, determinação, inteligência, beleza e bravura, os heróis 
míticos eram caracterizados, no entanto, com qualidades que a recepção 
do leitor interpretará de modos diversos conforme os padrões morais e 
éticos de cada época. 

Fazia parte da formação do herói mítico um ritual de passagem 
durante o qual este era submetido a duras provas, como lutas contra 
monstros e outras ações, que testavam a sua valentia e destreza e, se 
� nalmente vitorioso, o herói conquistava a imortalidade. Do mesmo 
modo, esse herói lendário ganhava o direito a liderar seu povo, ditar as 

A Ilíada, poema épico atribuí-
do a Homero, que teria vivido 
no século VIII a.C., na Jônia, 
hoje região da Turquia, é 
considerada, junto à Odisseia, 
obra fundadora da literatu-
ra ocidental. Vocês podem 
ler uma versão da Ilíada em 
língua inglesa no endereço: 
http://www.gutenberg.org/
etext/2199
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leis, punir ou perdoar, fundar cidades, protegendo o povo contra inva-
sões ou epidemias. 

Um exemplo importante de herói na literatura inglesa, ou melhor, na-
quilo que poderíamos chamar de formação da língua inglesa, é o poema 
épico anônimo Beowulf, considerado o poema maior da épica anglo-saxô-
nica do período compreendido entre os séculos VII e XI na Idade Média.

Beowulf é o herói (cujo nome dá o título ao poema) dessa narrativa 
escrita na forma de um extenso poema épico, gênero comum da litera-
tura medieval na Europa, como atesta também o poema épico Cantar 
del mio Cid, também anônimo na Espanha medieval do século XIII.

Pesquisadores da literatura e da língua inglesa a� rmam existirem 
relações entre os fatos narrados no poema e os fatos históricos da época 
que é relatada no poema, ou seja, eventos que se desenrolaram por volta 
dos anos 450 e 600 nas regiões escandinavas da Dinamarca, norte da 
Inglaterra e sul da Suécia.

Beowulf se caracteriza como um poema que narra os eventos de 
um herói de formação (“Cantos de Gesta”) histórica e literária (pois há 
tanto elementos da história como conformações fabulares no desenrolar 
dos relatos) dos fatos originários de uma identidade étnica, linguística e 
cultural dos povos dessa região. 

O per� l de Beowulf, herói épico, é, como o já foi assinalado, aquele 
da bravura incondicional, da força e da experiência em batalha e guerras. 
Muitas vezes suas qualidades são muito superiores às de um homem nor-
mal e pode ocorrer que esse herói tenha uma relação sobrenatural ou uma 
ligação divina, sobre-humana, mesmo que seja uma força mais ligada ao 
seu caráter guerreiro e extraordinário do que a alguma força misteriosa.

É interessante notar que Beowulf é um jovem guerreiro estrangei-
ro (do sul da Suécia) que não está sozinho pois é acompanhado do rei 
Hroðgar, sua mulher Wealhþeow e outros personagens como Æsche-
re, o mais � el guerreiro do rei Hroðgar. Todos são também de algum 
modo heróis junto às campanhas vitoriosas que ele estabelece contra 
um monstro comedor de homens (um Ogro) chamado Grendel e depois 
contra a mãe deste que busca vingança pela morte de seu � lho. 

Há uma adaptação do poe-Há uma adaptação do poe-
ma em inglês moderno dis-ma em inglês moderno dis-
ponível em forma digitali-ponível em forma digitali-
zada na página de internet: zada na página de internet: 
http://www.alcyone.com/http://www.alcyone.com/
max/lit/beowulf/ max/lit/beowulf/ 



23

CAPÍTULO 1História, Personagem, Intriga e Fábula

Assim, Beowulf é o herói protagonista que, junto a outros perso-
nagens que se veem obrigados a chamá-lo para lutar contra a ira desse 
monstro comedor de homens, passa por três desa� os que lhe exigem 
destreza estratégica, coragem e força. 

Ainda, por � m, o poema narra a batalha de Beowulf, já velho, de-
pois de cinquenta anos de reinado (ele se tornara rei de seu povo) con-
tra um dragão cuspidor de fogo que assola nesse momento sua própria 
terra, o povo dos Goths. Com a ajuda de um guerreiro, o único que 
permanece junto ao herói para a batalha contra o dragão, pois os outros 
fugiram apavorados, Beowulf mata o dragão, apesar de também perder 
a vida por causa dos ferimentos e das investidas envenenadas da besta. 
Ironicamente, o tesouro que havia na gruta do dragão é retirado dali, 
mas enterrado junto ao túmulo do herói, permanecendo, assim, um va-
lor simbólico.

Fragmento:

Unferth, fi lho de Ecglaf, que ocupava um lugar de honra aos 

pés do rei dinamarquês, toma a palavra. O empreendimento 

de Beowulf muito o incomodara, pois, ele não podia suportar 

a ideia de que algum ser vivo pudesse ter mais distinção que 

ele mesmo. Desse modo abordara ele esse espinhoso tema: 

És tu esse mesmo Beowulf que se enfrentou à Breca e compe-

tiu com ele em alto mar, no desafi o de nado onde, seja por pre-

sunção, seja por insana bravura, vos arriscastes os dois a vida 

à beira do abismo? E não se encontrou ninguém, amigo ou 

inimigo, para dissuadi-los de cumprir esta miserável proeza 

de nadar em pleno mar. [...] Mas Breca foi o mais forte. [...] Eis 

porque, mesmo que tu tenhas sempre sido vitorioso na bata-

lha, eu não tenho a muitas esperanças se tu ousas observar de 

tão perto Grendel e por uma noite inteira (tradução nossa). 

O Renascimento e o Romantismo entronizaram, por motivos di-
ferentes, a � gura do herói em um papel central em torno do qual não 

Em 2007 Robert Zemeckis Em 2007 Robert Zemeckis 
dirigiu um fi lme chama-dirigiu um fi lme chama-
do do A lenda de BeowulfA lenda de Beowulf, , A lenda de BeowulfA lenda de Beowulf, A lenda de BeowulfA lenda de Beowulf
baseado no poema épico baseado no poema épico 
BeowulfBeowulf. Além desse fi lme, . Além desse fi lme, 
há uma montagem do di-há uma montagem do di-
retor Graham Baker do ano retor Graham Baker do ano 
1999, intitulada 1999, intitulada BeowulfBeowulf, , BeowulfBeowulf, BeowulfBeowulf
tendo como locação a Ro-tendo como locação a Ro-
mênia e outra produção mênia e outra produção 
feita em 2004, esta reali-feita em 2004, esta reali-
zada na Islândia, intitulada zada na Islândia, intitulada 
Beowulf & GrendelBeowulf & Grendel, a qual , a qual 
foi produzida com orça-foi produzida com orça-
mento modesto e dirigida mento modesto e dirigida 
por Sturla Gunnarsson.por Sturla Gunnarsson.
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somente se estruturaram as narrativas como se consolidou uma con-
cepção antropocêntrica da narrativa. O herói literário do Renascimento 
protagonizou, em linhas gerais, o homem que se destacava pelas suas 
qualidades, sua valentia, sua capacidade de liderar, em luta contra as ad-
versidades, contra os deuses ou os elementos. As qualidades desse herói 
não deixavam espaço a qualquer tipo de dúvidas quanto a suas caracte-
rísticas superiores em relação às de seu grupo. 

O Renascimento foi um importante movimento de renovação e re-
vitalização da cultura na Europa Ocidental nos séculos XV e XVI. 
Essa revitalização se deu principalmente no campo das artes plásti-
cas, mas também nas letras e ciências naturais e humanas. O Renas-
cimento propôs uma nova forma de ver o mundo e o ser humano, 
rejeitando o teocentrismo da Idade Média e valorizando o antropo-
centrismo. O Romantismo foi um movimento artístico e � losó� co 
surgido na Europa no � nal do século XVIII e que se manteve durante 
quase todo o século XIX. Esse rico período se caracterizou pelo liris-
mo, pela subjetividade, pela valorização do eu, por propor uma visão 
do mundo centrada no indivíduo, pelos temas de fortes tendências 
nacionalistas, pela superioridade do sentimento diante da razão. Os 
temas preferidos dos autores românticos foram amores trágicos, ide-
ais utópicos, liberdade, nacionalismo, exaltação do eu, da natureza e 
das paisagens, obsessão pela morte, as ruínas e a noite etc. 

Mais tarde, o herói romântico protagonizou um tipo de luta dife-
rente. Muitas vezes solitário, esse herói levou uma vida atormentada, 
em con� ito com as restrições sociais de sua época, afastando-se para 
iniciar um percurso difícil que, não raro, se deu em forma de viagens a 
terras estranhas onde viveu experiências ao limite. Esse herói romântico 
encontrou no romance histórico, por um lado, a representação ideal da 
nova sociedade burguesa, em processo de industrialização, e, por ou-
tro, o drama do indivíduo voltado ao sofrimento e à perseguição. Esse 
período literário foi marcado por uma intensa subjetividade, pela pro-
cura de originalidade, pela exaltação do campo, do subconsciente e dos 
sonhos, pela busca da liberdade contra a rigidez das normas morais da 
época e pelos amores contrariados do herói romântico com um desen-
lace muitas vezes trágico.

Recomendamos a leitura Recomendamos a leitura 
de Jane Austen, famosa de Jane Austen, famosa 
escritora redescoberta e escritora redescoberta e 
revalorizada no século XX revalorizada no século XX 
como uma das expoentes como uma das expoentes 
da literatura de passagem da literatura de passagem 
do Romantismo ao Realis-do Romantismo ao Realis-
mo em língua inglesa. To-mo em língua inglesa. To-
dos os romances de Jane dos os romances de Jane 
Austen foram adaptados e Austen foram adaptados e 
roteirizados para o cinema. roteirizados para o cinema. 
São famosas suas obras: São famosas suas obras: 
Sense and SensibilitySense and Sensibility de  de Sense and SensibilitySense and Sensibility de Sense and SensibilitySense and Sensibility
1811 (1811 (Razão e Sensibilida-Razão e Sensibilida-
dede), ), Pride and PrejudicePride and Prejudice de  de 
1813 (1813 (Orgulho e Precon-Orgulho e Precon-
ceitoceito) e ) e Northanger Abbey Northanger Abbey 
(A Abadia de Northanger)(A Abadia de Northanger), , 
obra póstuma de 1818. O obra póstuma de 1818. O 
seu famoso seu famoso Orgulho e Pre-Orgulho e Pre-
conceitoconceito marca sua primei- marca sua primei-
ra fase literária e informa ra fase literária e informa 
também sobre as questões também sobre as questões 
que surgem da tensão en-que surgem da tensão en-
tre a sociedade burguesa tre a sociedade burguesa 
agrária e o crescimento das agrária e o crescimento das 
grandes cidades na Ingla-grandes cidades na Ingla-
terra, bem como os temas terra, bem como os temas 
relacionados aos precon-relacionados aos precon-
ceitos e dramas ligados ao ceitos e dramas ligados ao 
casamento, ao trabalho e à casamento, ao trabalho e à 
posição da mulher diante posição da mulher diante 
das normas sociais de sua das normas sociais de sua 
época. Vocês podem ler as época. Vocês podem ler as 
obras completas de Jane obras completas de Jane 
Austen em inglês digitaliza-Austen em inglês digitaliza-
das no seguinte endereço das no seguinte endereço 
do projeto Gutenberg de li-do projeto Gutenberg de li-
vros “on line” http://www.vros “on line” http://www.
gutenberg.org/browse/gutenberg.org/browse/
authors/a#a68authors/a#a68



25

CAPÍTULO 1História, Personagem, Intriga e Fábula

Poderíamos citar alguns autores românticos de língua inglesa de 
� ns do século XVIII até metade do século XIX, tais como Sir Wal-
ter Scott e � omas de Quincey. O primeiro é considerado o funda-
dor do chamado romance histórico e é autor de relatos e ensaios 
históricos e romances como Waverley, Ivanhoé e Quentin Durward. 
� omas de Quincey foi um originalíssimo autor que in� uenciou os 
trabalhos de Edgar Allan Poe e Charles Baudelaire ao descrever os 
mecanismos da mente quando em meio a experiências psicotró-
picas, transgredindo e subvertendo literariamente as normas bur-
guesas britânicas da época. É autor, entre muitas obras, do famoso 
Confessions of an English Opium Eater, Suspiria de Profundis, e de 
ensaios críticos como Literary Criticism e New Essays.

Já os heróis realistas e naturalistas 
protagonizaram um con� ito diferente. 
Em linhas gerais, podemos dizer que o 
herói realista, fortemente in� uenciado 
pelas ideias positivistas e pelo cienti� -
cismo que caracterizaram o século XIX, 
teve como preocupação a tragédia da he-
rança genética e o melhoramento da es-
pécie. Esse herói se apresenta como um 
objeto de estudo no qual deve ser ob-
servada a sua hereditariedade, somada 
à sua educação e ao meio social do qual 

faz parte. Não raro, esse tipo de herói aparece já transmutado em anti-
herói. Alguns dos escritores de língua inglesa que melhor exploraram 
a luta contra as forças indomáveis da natureza, apesar de apresentarem 
diferenças quanto às suas escolhas temáticas, foram Joseph Conrad e Ste-
venson na Inglaterra e Jack London, Stephen Crane e � eodore Dreiser 
nos EUA. 

Em luta contra os deuses ou os elementos da natureza, em luta con-
tra as adversidades ou simplesmente em luta solitária contra a sociedade 
ou consigo mesmo, o herói literário é uma � gura central em torno da 
qual se organiza a diegese. Ele apresenta qualidades que o destacam das 
outras personagens e inicia um percurso de busca e de provações para, 

Vocês podem ler sobre Joseph 
Conrad no seguinte endereço: 
http://www.online-literature.
com/conrad/ E ler na língua 
original algumas de suas 
obras visitando o seguinte 
endereço: http://www.gu-
tenberg.org/browse/authors/
c#a125 O Projeto Gutenberg 
é um projeto internacional de 
digitalização de obras lite-
rárias. Vocês podem acessar 
a página em português do 
Projeto Gutenberg no ende-
reço: http://www.gutenberg.
org/wiki/PT_Principal. E vocês 
podem ler sobre Jack London 
no seguinte endereço: http://
london.sonoma.edu/ 

Joseph Conrad (1857-1924)
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muitas vezes, encontrar o trunfo na su-
peração dos con� itos e noutras, porém, 
ir ao encontro de um desenlace fatal.

Anti-heróib. 

As grandes transformações econô-
micas e sociais do século XX, as gran-
des guerras, o existencialismo francês 
e o legado de Nietzsche são alguns dos 
acontecimentos que in� uenciaram for-
temente o questionamento do próprio 
conceito de herói.

Se no período anterior a � gura do herói literário estava em sintonia 
com os valores humanistas e a a� rmação do homem, no século XX ve-
mos surgir uma desvalorização profunda desse conceito concomitante 
com a própria decadência dos valores humanistas. O homem surge como 
um ser que perdeu o sentido num mundo mutilado pelas grandes guer-
ras, pelo feroz avanço do capital e pelo aperfeiçoamento e crescimento 
das máquinas na produção desse capital. O mundo torna-se um lugar ab-
surdo, fragmentado e sem esperança, de exploração da força de trabalho 
barata para a produção de uma riqueza que � cará nas mãos de poucos. 

Nesse contexto histórico, revitaliza-
se a � gura do anti-herói, tipo de persona-
gem que, no entanto, tem precedentes na 
literatura dos séculos anteriores, como é 
o caso paradigmático do famoso Dom 
Quixote, de Miguel de Cervantes, au-
tor de Dom Quixote (1614), personagem 
que, de tanto ler romances de cavalaria, 
enlouquece e decide sair pelo mundo 
vestido de cavaleiro, confundindo a “rea-
lidade” com a � cção. 

O anti-herói pode ser caracterizado como uma entidade da narra-
tiva que, tal como o herói, cumpre o papel de protagonista, ou seja, de 

Friedrich Nietzsche (1844-
1900) foi um importante fi ló-
sofo, poeta e fi lólogo alemão 

cujo pensamento é consi-
derado dos mais radicais e 

revolucionários do século 
XIX. Vocês podem ler sobre 
Nietzsche e textos dele no 

endereço eletrônico: http://
plato.stanford.edu/entries/

nietzsche/

O escritor espanhol Miguel O escritor espanhol Miguel 
de Cervantes Saavedra de Cervantes Saavedra 
(1547-1616) é considerado (1547-1616) é considerado 
a máxima fi gura da litera-a máxima fi gura da litera-
tura espanhola. Seu famo-tura espanhola. Seu famo-
so romance so romance El ingenioso El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la hidalgo Don Quijote de la 
ManchaMancha é considerado o  é considerado o 
fundador da narrativa mo-fundador da narrativa mo-
derna e uma das melhores derna e uma das melhores 
obras da narrativa mundial. obras da narrativa mundial. 
Dom QuixoteDom Quixote se destaca  se destaca 
por ser o primeiro roman-por ser o primeiro roman-
ce polifônico, ou seja, um ce polifônico, ou seja, um 
romance que apresenta vá-romance que apresenta vá-
rias vozes e pontos de vista rias vozes e pontos de vista 
superpostos, tornando a superpostos, tornando a 
“realidade” algo complexo “realidade” algo complexo 
e impossível de ser reduzi-e impossível de ser reduzi-
do a uma voz monofônica do a uma voz monofônica 
e a um ponto de vista cen-e a um ponto de vista cen-
trado em alguma verdade e trado em alguma verdade e 
fechado. fechado. 

Jack London (1878-1937)

Dom Quixote
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personagem mais importante da história. Sua singularidade consiste em 
que o anti-herói protagoniza a narrativa a partir de suas características 
“negativas” em relação ao herói. Sua conduta ética ou moral é, de certo 
modo, “desquali� cada”, suas ações podem movimentar a história a par-
tir de uma posição de desvio em relação a padrões de conduta estabele-
cidos e aceitos na sociedade. 

Na literatura brasileira um anti-herói clássico é Macunaíma, perso-
nagem principal do romance homônimo de Mário de Andrade. 

Macunaíma, o “herói sem nenhum caráter”, na verdade representa, 
com suas características físicas e psicológicas, muito além de um per-
sonagem “mau caráter”, vil ou pernicioso, um complexo de variáveis 
simbólicas e alegóricas que “representam” toda uma perspectiva crítica 
sobre a cultura brasileira. Nesse sentido, Macunaíma é ironicamente um 
herói “descaracterizado”, ou melhor, um estranho herói que aglutina em 
sua personalidade traços que formam de maneira geral um personagem 
que “encarnaria” a pluralidade da cultura brasileira. Ao mesmo tempo, 
esse personagem representa uma crítica aos modelos de conduta im-
portados do estrangeiro. Macunaíma, ironicamente e de forma cômica 
e inteligente, é o anti-herói que caracteriza a complexidade das relações 
culturais, políticas e econômicas do Brasil.

Mário de Andrade (1893-1945)

O personagem anti-herói pode signi� car ou representar historica-
mente, a partir de seu papel como entidade na narrativa literária, e em 
função de seus traços psicológicos, morais e sociais, certa desagregação 
e transformação culturais gerais da sociedade. Nesse sentido, o anti-he-

Mário de Andrade é um dos 
mais importantes escritores, 
poetas e críticos brasileiros. 
Macunaíma foi publicado em 
1928 e marcou profunda-
mente a crítica e a história da 
literatura brasileira por seu 
caráter crítico e renovador 
da linguagem. Podemos citar 
algumas outras importantes 
obras de Mário de Andrade, 
dentre muitas: Há uma gota 
de sangue em cada poema, 
1917, Pauliceia desvairada, 
1922, Amar, verbo intransiti-
vo, 1927, Remate de males, 
1930, Aspectos da literatura 
brasileira, 1943, Lira paulista-
na, 1945, O carro da miséria, 
1947, Contos novos, 1947, O 
banquete, 1978, Será o Bene-
dito!, 1992.
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rói, justamente a partir de seus caracteres ou traços “desviados” de um 
determinado padrão de conduta dito ideal, poderá operar uma forte crí-
tica às complexas relações de poder e de conduta, à cultura e ao compor-
tamento de grupos sociais particulares ou mesmo de uma sociedade. 

Martin Eden, romance de 1906, considerado por alguns especialis-
tas da obra de Jack London o relato � ccionalizado de sua própria bio-
gra� a, pode ser lido como a história do anti-herói Martin, que conta as 
aventuras e desventuras céticas, amargas e vigorosas desse personagem 
que protagoniza o alter ego do escritor. 

Seguindo o que dissemos acima a respeito do caráter desagrega-
dor de uma noção uniforme e normatizada da sociedade, podemos citar 
como exemplo o narrador de On the Road (Pé na Estrada), de Jack Ke-
rouak, o escritor “profeta” da geração “Beatnik”, precursora dos movi-
mentos e discursos libertários transgressivos dos anos 1960 e 70.

De fato, esse narrador sui generis, de nome Sal Paradise (que pode-
ríamos dizer ser o alter ego de Jack Kerouak), conta suas andanças e de-
rivas pelas estradas e ferrovias dos EUA, muitas vezes indo da Costa do 
Atlântico (New York) à Costa do Pací� co (Los Angeles), atravessando o 
país e percorrendo também uma grande extensão dos EUA de norte a 
sul, vivendo uma temporada no México. 

Sal Paradise narra em grande parte sua própria história e seus en-
contros e debates � losó� cos e literários com vários personagens que 
existiram realmente na vida do escritor, como, por exemplo, seu grande 
amigo, que é também o protagonista de On the Road, Dean Moriarty 
(Neal Cassady), bem como aparecem, sob as máscaras de nomes � ctí-
cios, escritores, poetas e artistas da “Beat Generation” como Allen Gins-
berg (Carlo Marx) ou William Burroughs (Old Bull Lee), por exemplo.

A decisão e a luta por uma vida que prezasse pela aventura e a li-
berdade, aliada ao desejo de uma atividade literária que representasse da 
forma mais � el esses mesmos ideais, leva o narrador de On the Road a 
descrever um universo autobiográ� co exemplarmente relacionado com 
a ideia que poderíamos ter de um herói fora dos eixos (ou seja, um anti-
herói) determinados pela sociedade burguesa gregária, conformista e 
normativamente consumista da segunda metade do século XX.
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Leiamos na seguinte passagem a imagem que o narrador de On 
the Road tem do personagem Dean Moriarty, de certo modo a máscara 
transgressiva que o próprio Kerouak desejava experimentar em outra 
perspectiva, vale dizer, literária, criando assim um contraponto a� rma-
tivo e interpretativo do amigo Neal Cassidy.

Um dia eu vagabundeava pelo campus quando Chad e Tim 

Gray me disseram que Dean estava hospedado numa daque-

las espeluncas sem água quente no East Harlem, o Harlem 

Espanhol. Tinha chegado a Nova York pela primeira vez, na 

noite anterior, com sua gostosa gata linda Marylou; eles sal-

taram do ônibus Greyhound na rua 50, dobraram a esquina 

procurando um lugar onde comer e deram de cara com a 

Hector’s – e desde então a cafeteria Hector’s se transformou 

num grande símbolo de Nova York para Dean. Eles gastaram 

o dinheiro em bombas de creme e em bolos cristalizados 

enormes e deliciosos. O tempo inteiro Dean estava dizendo 

para Marylou coisas do tipo: “Agora, garota, aqui estamos 

nós em Nova York, e mesmo que eu não tenha te contado 

tudo que passava pela minha cabeça quando a gente atra-

vessou Missouri, principalmente na hora em que passamos 

pelo reformatório de Booneville, que me lembrou do meu 

problema na prisão, temos mais é que deixar pra lá todos os 

detalhes ainda obscuros da nossa transa e, de uma vez por 

todas, começar a pensar em planos específi cos de trabalho...” 

e assim por diante do jeito que ele falava naquele tempo (KE-

ROUAK, Jack. Pé na Estrada. Tradução de Eduardo Bueno e 

Antonio Bivar. São Paulo: Abril Cultural, 1986. p. 13-14).

Personagem redondoc. 

O termo “personagem redondo” foi introduzido por E. M. Forster e se 
refere a personagens que apresentam uma personalidade forte e um des-
taque muito marcado dentro da narrativa. Esses personagens se caracte-

E. M. Forster foi um impor-
tante escritor e crítico inglês 
cuja obra, do século XIX, 
contribuiu para a renovação 
literária no século XX. Leiam 
sobre Forster no endereço: 
http://www.booksfactory.
com/writers/forster_es.htm
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rizam por serem, muitas vezes, imprevisíveis, de contornos ambíguos ou 
pouco de� nidos. São personagens complexos e apresentam uma variedade 
de características que vão se revelando aos poucos. A esses personagens é 
atribuída uma rica variedade de características psicológicas, físicas, morais 
e ideológicas, chegando, muitas vezes, a serem ambíguas e surpreendentes. 

Um bom exemplo de personagem redondo é Jay Gatsby, persona-
gem central da história relatada por Nick Carraway, narrador no roman-
ce do escritor F. Scott Fitzgerald, Th e Great Gatsby de 1925 (O Grande 
Gatsby), representante emblemático, junto a Ernest Hemingway, da cha-
mada “geração perdida” de escritores norte-americanos. Esses escritores 
tiveram suas obras produzidas no período que marca a passagem da Pri-
meira Guerra Mundial à Segunda Grande Guerra, imprimindo em suas 
obras o pessimismo, o tom amargo e cético sobre a natureza do homem 
que a violência das guerras representa em imagens traumáticas.  

Nick, o narrador, um jovem corretor de valores da cidade de Nova 
York, por volta de seus 30 anos, muda-se do meio-oeste americano para 
o bairro de West Egg, lado sem glamour da nobre região de Long Island, 
na grande capital � nanceira mundial.

No verão de 1920, Jay Gatsby é um excêntrico e emergente homem 
rico que frequentemente dá enormes festas para mais de cem convidados. 

A personalidade de Gatsby nunca é inteiramente decifrada e é ape-
nas no � m da história que se pode antever toda a série de acontecimen-
tos que envolve todos os outros personagens que circundam o narrador 
Nick Carraway.

Carraway, que apenas de forma derivada participa da história, revela-
se mais um observador dos fatos do que propriamente um ator dos eventos 
que irão aos poucos se desvelando em torno de Gatsby, que de forma com-
plexa e ascendente se torna cada vez mais o núcleo de interesse da história.

Ao mesmo tempo que a trama descreve algumas faces da sociedade 
e da decadência moral que circula entre as aparências do sucesso, do 
luxo e da opulência, descolam-se pela intriga, pouco a pouco, as rela-
ções obscuras que o passado desse personagem traz, como em re� uxo, 
uma imagem do desejo que não cessa de retornar. 

Vocês podem acessar uma 
página eletrônica da Universi-
dade norte-americana da Ca-
rolina do Sul, dedicada à vida 

e obra de F. Scott Fitzgerald: 
http://www.sc.edu/fi tzgerald/

index.html
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A última frase de Th e Great Gatsby revela um pouco da densida-
de do personagem, que � nalmente se remete à complexidade da própria 
existência humana, torvelinho de processos que, de uma maneira ou de 
outra, se imbricam numa relação densa entre a experiência do vivido e 
suas metamorfoses que nem sempre se realizam como os ideais que en-
gendram nossos desejos: “Pois é assim que prosseguimos, barcos lutando 
contra uma corrente que nos carrega sem cessar em direção ao passado”.

São redondos muitos personagens de, por exemplo, Ernerst Hemingway, 
Doris Lessing e Willian Faulkner, importantes escritores de língua inglesa:

William Faulkner  (1917-1986)

Suas obras se remetem em quase sua totalidade 
à vida e à cultura da região do Mississipi nos 
Estados Unidos sem, entretanto, deixar de se re-
meter de forma universal às paixões e questões 
existenciais do homem. Segundo os especialis-
tas, Faulkner escreveu romances que se aproxi-
mam do drama psicológico, com uma preocu-
pação com as emoções, construindo uma prosa 
tortuosa e sutil e com um intenso e meticuloso 
trabalho sobre o acento e a entonação das frases 
(prosódia). Seu estilo é considerado como uma 
oposição ao estilo incisivo e minimalista de 
Hemingway. Considerado hoje como o maior 

escritor norte-americano, recebeu o Nobel de 
Literatura em 1949 e tem uma vasta e prolí� ca 
obra, destacando-se romances como Th e Sound 
and the Fury (1929), Sanctuary (1930), As I Lay 
Dying (1931), Light in August (1932), escritos 
no início de sua carreira, quanto obras poste-
riores como Intruder in the Dust (1948) ou A 
fable (1954) tanto quanto sua grande produção 
de contos. Vocês podem saber detalhes da vida 
e obra de Faulkner visitando a página eletrônica 
em inglês da Universidade do Mississippi espe-
cialmente dedicada ao autor: http://www.mcsr.
olemiss.edu/~egjbp/faulkner/faulkner.html
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Ernest Hemingway (1914-1986)

Escritor emblemático da chamada “geração 
perdida” da literatura norte-americana, geração 
que enfrentou os problemas existenciais relacio-
nados aos con� itos militares maiores do século 
XX, Hemingway participou da Primeira Guer-
ra Mundial e lutou contra o regime ditatorial e 
fascista do general Franco na Guerra Civil Es-
panhola em 1936, instalando-se posteriormen-
te em Cuba. Ao � m de sua vida, debilitado por 
problemas de saúde, ele dá � m à própria vida 
repetindo a atitude de seu pai. Ele se remete ao 

seu estilo dizendo “O que é preciso, é escrever 
uma só frase verdadeira. Escreve a frase mais 
verdadeira que tu conheças”. Na novela Sobre a 
escritura, seu personagem fetiche, Nick Adans, 
declara “escrever como Cézanne pinta”, vale 
dizer, suprimindo todos os “truques” que apre-
ciavam os outros escritores. Hemingway adota 
uma ética que incide sobre a coragem diante da 
adversidade. Seus heróis são homens fortes, si-
lenciosos e desejosos das mulheres.

Doris Lessing  (1936)

Célebre desde seu primeiro livro, Th e Grass is 
Singing (1950), é autora de mais de 20 roman-
ces, dos quais um best-seller internacional Note-
book (1962) traduzido em português por O Car-
nê Dourado. Rapidamente ela surge como uma 
mulher de letras engajada e militante, notada-
mente nas causas marxistas, anticolonialistas, 
antiapartheid e feminista. Sua obra é profunda-
mente autobiográ� ca, inspira-se intensamente 
na experiência de vida africana de sua juventu-
de e nos seus engajamentos sociais e políticos. 

(Doris Lessing nasceu na Pérsia, atual Irã, em 
1919, época colonialista do império Britânico). 
Aborda diferentes temas com um estilo que, se-
gundo os especialistas, opera de forma épica, 
realista e lírica, abordando os con� itos de cultu-
ras, as injustiças raciais e étnicas e a contradição 
entre o bem comum e a consciência individual. 
Foi laureada com o prêmio Nobel da Literatu-
ra em 2007. Vocês podem acessar uma página 
eletrônica em inglês totalmente dedicada a essa 
escritora em http://www.dorislessing.org/ 
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Doris Lessing (1919)

Vamos ler agora um trecho de O Som e a Fúria de William Faulkner 
onde, deixando de lado por enquanto a complexidade de uma análise so-
bre as inovações narrativas e a multiplicidade de vozes e de personagens 
que se fazem ouvir nessa obra-prima de Faulkner, obra que trabalha de 
forma singularíssima as inovações estilísticas de escritores como Marcel 
Proust, James Joyce e Virginia Wolf, nos ateremos, de forma oblíqua, à 
descrição literária e alegórica sobre o tempo e sua complexidade � losó-
� ca em relação à própria vivência do personagem. 

Esse personagem – na verdade a segunda das incidências da voz 
narrativa complexa que se substitui ao menos quatro vezes durante o 
relato (considerando os quatro blocos narrativos do romance e as datas 
que lhe balizam) – desliza entre as � guras do Pai, o Sr. Compson, e o � -
lho, Quentin, e nesse ponto, apontando para o passado pela sugestão da 
relíquia do avô, a própria voz narrativa, no caso o personagem Quentin, 
acaba por circunscrever uma perspectiva sobre sua maneira de ver o 
mundo, tanto na dimensão de seu psiquismo quanto na forma em que 
transparece sua leitura exterior do mundo. Essa dimensão descritiva 
que o personagem elabora como narrador, nesse momento, representa 
a própria potência criativa e paradoxal que pode ser percebida em um 
personagem redondo. 

Quando a sombra do caixilho aparecia nas cortinas era entre 

sete e oito horas da manhã. Encontrava-me então no tempo 

e ouvia o relógio. Era do avô e, ao dar-me, meu pai disse: - 
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Quentin, dou-te o mausoléu de toda a esperança e de todo o 

desejo. É mais do que penosamente provável que o uses para 

obter o reduto absurdum de toda a experiência humana, e 

que descubras que as tuas necessidades individuais não serão 

mais satisfeitas do que foram as suas ou as do seu pai. Dou-

te não para que te lembres do tempo, mas para que o possas 

esquecer de vez em quando por momentos e para evitar que 

gastes o fôlego a tentar conquistá-lo. Porque as batalhas nun-

ca se ganham. Nem sequer são travadas. O campo de batalha 

só revela ao homem a sua própria loucura e desespero, e a vi-

tória é uma ilusão de fi lósofos e loucos.

Estava encostado à caixa dos colarinhos. Deitado escutava-o. 

Ou melhor, ouvia-o. Não creio que alguém tenha jamais de-

liberadamente escutado um relógio. Não é necessário. Pode 

estar-se alheio ao som durante muito tempo, e não é preciso 

senão que o tique-taque reproduza integralmente no espírito 

o longo decrescendo do tempo que não se ouviu. Como dizia 

o pai, nos longos e solitários raios de luz pode ver-se Jesus a 

andar. E o bom São Francisco que fala da irmãzinha morta, 

ele que nunca teve uma irmã.

Através da parede ouvia as molas do colchão de Shreve de-

pois as chinelas arrastando no chão. Levantei-me e fui até a 

cômoda e deslizei a mão ao longo da borda, toquei no relógio 

e virei-o de mostrador para baixo. Depois tornei a deitar-me. 

Mas a sombra do caixilho continuava ali, e eu tinha apren-

dido a interpretá-la quase minuto por minuto. De forma que 

tinha de virar-me de costas para ela, e sentir uma desloca-

ção nesses olhos que os animais costumavam ter outrora na 

nuca. É sempre dos hábitos de ociosidade que se adquirem 

que se sente a falta. Era meu pai que dizia isso. E também que 
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Cristo não fora crucifi cado: fora gasto por um minúsculo ti-

que-taque de rodas minúsculas. Ele que não tinha irmã.

E logo que soube que não podia vê-lo, comecei a pensar que 

horas seriam. O pai dizia que essa especulação constante de 

se perguntar a posição dessas agulhas mecânicas num mos-

trador arbitrário era um sintoma de função mental. Excre-

mento – dizia o pai – como o suor. E eu a dizer: está bem! 

Admira-te! Vá, admira-te! (FAULKNER, William. O Som e a 

Fúria. Tradução de Mario Henrique Leiria e H. Santos Car-

valho. Rio de Janeiro: Portugália, s./d. p. 69-70).

É preciso relembrar que a intenção aqui foi a de indicar apenas a 
complexidade dos traços psicológicos desse personagem, Quentin, � lho 
primogênito da família Compson. A partir do relato de uma espécie de 
delírio em forma de monólogo interior, ele narra na verdade toda uma 
percepção de uma experiência maior e muito mais complexa (culminan-
do com seu suicídio devido ao amor incestuoso e impossível pela irmã 
Caddy, amor a� rmado mas não realizado) que só pode ser compreen-
dida, � nalmente, com a leitura de todo o romance e a junção das cenas 
das ações dos personagens, que, nesse romance prodigioso de Faulkner, 
são a construção de um universo narrativo multiperspectivo, polifônico 
e calcado a partir da sobreposição estratégica de várias vozes narrativas, 
conjugando, numa orquestração ímpar, o relato e a alegoria de uma vi-
são trágica e autêntica das forças de organização e caos que atravessam 
uma família sulista norte-americana do início do século XX. 

Personagem planod. 

Ao contrário do personagem redondo, o plano apresenta menos 
complexidade e menor número de atributos, não revelando mudanças 
signi� cativas ao longo da narrativa, nem tampouco fortes conturbações 
psicológicas. Normalmente esse tipo de personagem apresenta compor-
tamentos repetitivos, tiques ou manias que o tornam facilmente reco-
nhecível dentro da narrativa. Quando as características do personagem 
tornam-se visivelmente marcadas e este apresenta comportamentos 
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muito repetitivos e previsíveis, alguns autores o identi� cam com o nome 
de personagem tipo (stock character), aquele que apresenta caracterís-
ticas invariáveis, sejam elas morais, ideológicas, sociais etc., chegando, 
às vezes, à caricatura, ou seja, apresentando características estáticas e 
ridículas. É importante, porém, levar em conta que a distinção entre 
personagem redondo e personagem plano não deve ser operada de for-
ma rígida. Teóricos da narrativa nos recomendam certa cautela nessa 
distinção posto que, muitas vezes, certas personagens oscilam entre ca-
racterísticas planas e redondas. 

1.4 Intriga

A intriga, conceito da teoria da narrativa que também é chamado 
enredo, é o conjunto dos fatos, dos eventos, que formam a trama de um 
romance, de uma peça de teatro ou de um � lme de cinema ou de televi-
são. A intriga é o modo como uma história pode ser desenvolvida nos 
termos da sequência, linear ou não, das ações dos personagens entre si. 
Essas ações também podem ser in� uenciadas pelo ambiente que con-
textualiza a história em termos espaciais e temporais. 

O conceito de intriga permite que pensemos como se processa o 
desenvolvimento ou o desenrolar da história a partir da complexidade 
maior ou menor dos acontecimentos que são produzidos pelo encontro 
dos personagens na narrativa. 

Aristóteles chama de peripécia o momento em que um determina-
do acontecimento transforma o curso da história. A peripécia é, portan-
to, um elemento dentro da intriga, é o elemento que indica que, conco-
mitantemente e a partir do embate entre os personagens, algo como um 
evento se organiza e gera uma reorganização no curso de outros eventos 
que constituem a totalidade dos acontecimentos da história narrada. 

A intriga também pode variar em termos do nível de complexidade 
de sua in� uência na história, ou seja, a partir das múltiplas possibilidades 
de relações entre os personagens, os quais têm, cada um, características 
psicológicas, físicas, morais e socioculturais singulares, que podem entrar 
em ressonância ou turbulência. Há também a ambiência, ou o contex-
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to espaçotemporal, onde se desenrola a intriga e que pode in� uenciar de 
modo decisivo a complexidade do relacionamento entre os personagens. 

A intriga ou o enredo é o conjunto de peripécias que ocorrem numa 
narrativa. A intriga representa todos os encontros e embates possíveis na 
trama da história. O modo como os personagens, ao exercerem seus papéis 
na história, “resolvem” seus con� itos, tomando atitudes e ocasionando re-
verberações imediatas ou posteriores ao andamento da própria intriga.

Os contos ou romances policiais são um exemplo modelar do con-
ceito de intriga. Vejamos o quadro a seguir.

O romance (e o conto) policial é um gênero literário cuja intriga se dá 
em torno de um enigma, geralmente um assassinato, que deve ser es-
clarecido. Esse gênero nasceu no século XIX como resultado de uma 
época industrial e urbana. O conhecido escritor norte-americano 
Edgar Allan Poe (1809-1849) é considerado o precursor do gênero 
policial. O inspetor Dupin é um de seus famosos personagens. Re-
comendamos a leitura de seu breve e belo conto “A carta roubada”. A 
narrativa policial alcança seu auge com escritores anglo-saxões como 
Arthur Conan Doyle, criador do famoso Sherlock Holmes, e Gilbert 
Keith Chesterton, criador do padre investigador Brown. Grande 
destaque alcançaram também dentro desse gênero escritores como 
Agatha Christie, Georges Simenon (criador do famoso inspetor Mai-
gret), John Le Carré, Raymond Chandler (criador do inesquecível 
Philip Marlowe), Dashiell Hammett e Graham Greene.

Nesses romances ou contos – e existe uma diferença básica em ter-
mos da complexidade do desenvolvimento da intriga no romance ou no 
conto – a história que é contada tem seu interesse principal ligado ao 
modo como a complexidade da intriga é desvelada ou resolvida. Além 
disso, esse modo de desenvolvimento da intriga é o elemento funda-
mental para a qualidade da narrativa policial. O nível de suspense, ou a 
forma como os fatos entram em ressonância ou turbulência uns em re-
lação aos outros, ou seja, o modo como esses fatos estão relacionados às 
características e ao caráter dos personagens que exercem seus papéis no 
todo da história, é uma resultante direta da qualidade e das motivações 
que são produzidas a partir de certa densidade da intriga.
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Nos romances policiais de Agatha Christie, por exemplo, sempre há 
um crime que ocorre em algum lugar em algum momento, uma série de 
suspeitos, que são os vários personagens, um herói que muitas vezes é 
identi� cado como aquele que procura solucionar o mistério do crime, 
e um vilão. Pois bem, todas as circunstâncias em que são narrados os 
fatos e as ações de cada personagem fazem parte da construção da in-
triga, que é, para além do encadeamento narrado desses fatos, a própria 
relação elaborada das relações interdependentes entre os embates das 
ações na narrativa. Todas as nuances e os possíveis sentidos e resoluções 
que vão se dando no decorrer dos fatos do crime fazem parte do grau 
de complexidade e de arranjo da intriga, o que é determinante para o 
sucesso de uma ambiência de suspense. 

Faz parte de uma intriga e� ciente num romance policial construir 
um encadeamento de fatos que não deixe o mistério ser desvelado rapida-
mente. A arte de encadear os fatos e as ações dos personagens no decor-
rer da narrativa cria a densidade necessária da intriga que corresponde 
ao jogo interno complexo das ações dos personagens, da ambiência es-
pacial e temporal da narrativa, e da construção nuançada e elaborada dos 
detalhes dos fatos no sentido de encaminhar a história para seu desfecho, 
que é geralmente inesperado, ou seja, a resolução do crime e a descoberta 
do responsável pelo delito, nos romances e contos policiais, concluem 
ou desenlaçam a densa elaboração de todos os embates de ações entre os 
personagens que são a própria matéria da intriga, ou enredo. 

Vamos ler agora um resumo do famoso romance de Agatha Chris-
tie intituladoAssassinato no Expresso do Oriente.

A ação de Assassinato no Expresso do Oriente, um dos romances 
mais famosos de Agatha Christie, transcorre, integralmente, no mais 
famoso dos trens, e serviu de argumento para um célebre � lme, no qual 
todos os numerosos personagens da narração – quase não há perso-
nagens secundários – foram interpretados, algo muito pouco freqüente 
no cinema, por � guras de primeira. Ao se passar num trem, a sua apai-
xonante intriga é ao mesmo tempo concentrada e dinâmica porque se 
desenvolve sempre num mesmo lugar, que tem a particularidade de ser 
um lugar em movimento. Através desta longa viagem, o inefável e se-
dentário detetive belga Hercule Poirot goza da oportunidade de resolver 

Agatha Christie (1890-1976) é 
uma das mais famosas e lidas 
escritoras do gênero policial. 

Para saber mais sobre essa 
escritora, acesse o endereço: 

http://users.hotlink.com.br/
pmgi/agatha/index.html
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um dos seus casos mais misteriosos, tendo ao seu alcance, sem necessi-
dade de deslocar-se, tanto a vítima como todos os possíveis assassinos 
(ROCHA, Rafael. Assassinato no Expresso do Oriente. Disponível em: 
<http://users.hotlink.com.br/pmgi/agatha/oriente.html>.).

Agatha Christie (1890 – 1976)

1.5 Fábula

A fábula tem duas acepções na teoria da narrativa. Se a intriga é o 
modo como o tema da história é desenvolvido a partir de uma série elabo-
rada de acontecimentos e de embates entre os personagens, seu meio e a 
ambiência temporal que contextualiza a história, a fábula é simplesmente 
a história em seu sentido bruto, ou seja, a fábula é o “esqueleto” da histó-
ria, o motivo que preside à narrativa da história. Os teóricos formalistas se 
referem a fábula nos seguintes termos: 

“[...] conjunto dos acontecimentos comunicados pelo texto narrativo, 

representados nas suas relações cronológicas e causais. Fábula opõe-

se à intriga, (sjuzet) termo que os formalistas reservaram para designar 

a representação dos mesmos acontecimentos segundo determinados 

processos de construção estética” (REIS, 1988, p. 208). 

Nesse sentido a fábula representa, como conceito da teoria da nar-
rativa, uma intenção pré-literária, anterior ao desenvolvimento da nar-
rativa e à elaboração da própria intriga, ou seja, segundo os teóricos 
formalistas, “trata-se igualmente de um nível de descrição do texto nar-

O formalismo foi uma cor-
rente de crítica literária que 
surgiu na Rússia a partir de 
1914. Para saber mais sobre 
esse tema acessem o ende-
reço: http://www.fcsh.unl.pt/
edtl/verbetes/F/formalismo_
russo.htm



Introdução aos Estudos da Narrativa

40

rativo, constituído pelos materiais antropológicos, temas e motivos que 
determinadas estratégias de construção e montagem transformam em 
intriga” (REIS; LOPES, 1988, p. 208).

Outra acepção do conceito de fábula está relacionada ao conceito 
de gênero literário, por exemplo, as Fábulas de Esopo ou As fábulas de 
La Fontaine. A fábula como gênero literário é uma narrativa curta que 
tem a preocupação de instruir moralmente a partir de uma estrutura 
alegórica. Geralmente representando os fatos e as situações de instrução 
a partir da personi� cação de animais ou objetos em situações excepcio-
nais, a fábula se utiliza da alegoria para representar situações especí� cas 
da vida coletiva humana, onde é narrado um embate de opiniões, um 
desa� o de posições sobre um tema ou um objeto de conquista, ou ainda 
na própria relação intrínseca da característica própria a cada animal ou 
objeto e sua analogia ao tema de ensinamento moral. 

Resumo 

Estudamos, neste Capítulo, que a História é o conjunto de acontecimen-
tos narrados, ou seja, sequência de ações, relações entre os personagens, 
localização dos eventos num contexto espaçotemporal. Também estu-
damos o conceito de Personagem e os tipos de personagens, prestando 
atenção à desvalorização da � gura do herói e à valorização da � gura do 
anti-herói ocorridas no século XX. Ao estudarmos o conceito de Intri-
ga, observamos como os elementos da história vão se tramando dentro 
da narrativa para produzir uma determinada intriga. Vimos que a in-
triga, também chamada de enredo, é o conjunto dos fatos, dos eventos, 
que formam a trama de um romance. Estudamos que a intriga é o modo 
como uma história pode ser desenvolvida nos termos da sequência, li-
near ou não, das ações dos personagens. Vimos, também, que se a in-
triga é o modo como o tema da história é desenvolvido a partir de uma 
série elaborada de acontecimentos e de relações entre os personagens, a 
Fábula é simplesmente a história em seu sentido bruto. 
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2 Tempo, Espaço, Ação e 
Caracterização

 Neste Capítulo, continuaremos estudando conceitos da Teoria da Narrati-
va relacionados à História, tais como Tempo, Tempo da história, Espa-
ço, Ação e Caracterização. Tempo e Espaço são as coordenadas essenciais 
onde se desenvolvem os fatos narrados ou as ações dos personagens. A 
caracterização dos personagens é de grande importância numa narrativa 
posto que é por meio dela que esses cobram “vida” e se inserem de modo 
orgânico na narrativa da qual fazem parte.

2.1 Tempo

O conceito de tempo é uma questão tão complexa como o próprio 
sentido da existência humana em sua mais vasta signi� cação � losó� ca. 
Já vimos que a atividade narrativa é uma experiência fundamental da 
vida humana, indissociável das práticas coletivas que a todos nos envol-
vem desde um espectro que vai das experiências mais singulares de cada 
um até a dimensão pluralizada da existência social e cultural dada pela 
linguagem de um modo geral.

Na teoria da narrativa poderíamos, em princípio, diferenciar de 
modo metodológico, apenas como estratégia de compreensão, dois 
planos do conceito de tempo. O plano do tempo da história e o plano 
do tempo do discurso. Trataremos do conceito de tempo da história um 
pouco mais adiante, ao abordarmos o plano do tempo em termos dis-
cursivos, que de certa forma é potencialmente mais abrangente que o 
conceito de tempo da história.

2.2 Tempo da história

O tempo da história é o tempo mais rígido da história que é narrada 
segundo um determinado modo discursivo. É o termo, diríamos, “ma-
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temático” propriamente dito, ou seja, a sucessão cronológica de eventos 
datáveis com maior ou menor rigor. Por cronológico compreenderemos 
justamente a dimensão do tempo, em sua forma narrada, com referên-
cia a certos marcos temporais, como datas e referências mais ou menos 
explícitas a um determinado momento histórico que é narrado. Reis e 
Lopes (1988) citam um trecho de Temps e récit, esclarecedor livro de 
Paul Ricoeur que traz uma re� exão das mais importantes sobre a relação 
da atividade de narrar e a condição da existência humana, eminente-
mente temporal: 

“existe entre a atividade de contar uma história e o caráter 

temporal da experiência humana uma correlação que não é 

puramente acidental, mas apresenta uma forma de necessi-

dade transcultural”. Em outras palavras, “que o tempo tor-

na-se tempo humano na medida em que é articulado num 

modo narrativo, e que a narrativa atinge a sua signifi cação 

plena quando se torna uma condição da existência tempo-

ral” (RICOEUR, 1983, p. 85). 

Isto quer dizer que contar uma história, ou seja, narrar – que não é 
uma atividade entre outras, é algo constitutivo da experiência humana 
– está estreitamente relacionado à experiência temporal que também é 
essencial à condição humana.  

Poderíamos ter em mente, como exemplo de narrativas que parti-
cularmente operam com essa dimensão do tempo da história, o roman-
ce e as narrativas biográ� ca ou autobiográ� ca. Nessas narrativas há uma 
relação direta com a intenção de se localizar o objeto de narração, ou 
seja, a descrição de uma história de vida em certa sequência temporal 
datável. De início, porém, devemos ter em mente que essa relação da 
narrativa com certos marcos temporais datáveis não é uma necessidade 
absoluta, podendo se dar na forma especí� ca de estratégias narrativas e/
ou discursivas denominadas tempo psicológico. 

O tempo psicológico, enquanto conceito de um tipo especí� co de 
temporalidade na narrativa, é o tempo que passa pela experiência subje-
tiva dos personagens. Esse tempo ou essa forma de experiência narrati-
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va do tempo se dá nas vivências subjetivas dos personagens por meio de 
estratégias especí� cas do discurso vinculadas à capacidade de recriação 
da memória. Essa operação de um tempo psicológico opera como pos-
sibilidade de complexi� cação ou dinamização interior à narrativa do 
tempo da história. 

No conto do escritor argentino Jorge Luis Borges, “O milagre se-
creto”, publicado em seu livro Ficções, encontramos um exemplo do que 
estamos tratando. O protagonista, Jaromir Hladik, um escritor judeu de 
Praga, é detido no entardecer do dia 19 de março de 1939 pelo exérci-
to nazista do Terceiro Reich. Condenado a morrer fuzilado no dia 29 
de março às nove horas da manhã, Hladik – que, no momento de sua 
detenção, escrevia uma obra que considerava a “redenção” de seu “lân-
guido” passado de escritor, o drama em verso em três atos Os inimigos 
– mergulha durante dez dias em pensamentos e sonhos que revelam as 
indagações e especulações quase � losó� cas sobre o tempo que tinham 
ocupado sua mente durante a escrita de sua obra. Até o momento de 
sua detenção, Hladik tinha escrito apenas o primeiro ato de seu drama. 
Angustiado, o escritor pede a Deus que lhe conceda um ano a mais de 
vida para poder concluir a obra que poderia “justi� cá-lo” e ainda justi-
� car o próprio Deus. No dia 29 de março, às nove horas da manhã, tal 
como o programado, Hladik enfrenta o pelotão de fuzilamento, porém 
no tempo que leva entre a ordem do sargento e a descarga dos fuzis 
vivencia, exatamente, o ano que tinha pedido a Deus para concluir a 
sua obra, “escrevendo” o segundo e terceiro atos. Hladik “� nalizou” seu 
drama exatamente nos dois minutos que se passaram entre a formação 
dos soldados, a ordem do sargento e o disparo das armas: dois minutos 
que, para ele, para seu tempo psicológico, signi� caram um ano. 

Vejamos alguns trechos dos parágrafos � nais do conto de Borges, 
“O milagre secreto”:

O milagre secreto

Um ano inteiro tinha solicitado a Deus para terminar seu 

trabalho: um ano a onipotência divina lhe concedia. Deus 

praticava para ele um milagre secreto: o chumbo alemão iria 
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matá-lo, na hora determinada, mas em sua mente um ano 

transcorria entre a ordem e a execução da ordem. Da perple-

xidade passou ao estupor, do estupor à resignação, da resig-

nação ao súbito agradecimento.

Não dispunha de outro documento senão a memória; a apren-

dizagem de cada hexâmetro que acrescentava lhe impôs um 

feliz rigor de que não podem suspeitar os que se aventuram, 

esquecendo parágrafos provisórios e vagos. Não trabalhou 

para a posteridade nem mesmo para Deus, de cujas prefe-

rências literárias pouco sabia. Minucioso, imóvel, secreto, 

urdiu no tempo seu alto labirinto invisível. Refez o terceiro 

ato duas vezes. Eliminou algum símbolo demasiado eviden-

te: as repetidas badaladas, a música. Nenhuma circunstância 

o importunava. Omitiu, abreviou, amplifi cou; em certos ca-

sos, optou pela versão primitiva. Chegou a querer bem o pá-

tio, o quartel; um dos rostos que o defrontavam modifi cou 

sua concepção do caráter de Roemerstadt. Descobriu que as 

árduas cacofonias que tanto alarmaram Flaubert são meras 

superstições visuais: fraquezas e doenças da palavra escrita, 

não da palavra sonora... Pôs fi m a seu drama: já não lhe fal-

tava resolver senão um epíteto. Encontrou-o; a gota d’água 

resvalou em sua face. Iniciou um grito enlouquecido, mexeu 

o rosto, a quádrupla descarga o derrubou.

Jaromir Hladik morreu no dia 29 de março, às nove horas e dois 

minutos da manhã (BORGES, J. L. Ficções. Tradução de Davi Ar-

rigucci Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 143-144).

O tempo psicológico também pode operar certa dinamização in-
terna do tempo da história, alargando ou condensando a experiên-
cia vivida do tempo, aglutinando ou diluindo a matéria subjetiva.
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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.

O conceito de cronotopo, como o próprio termo indica – tempo cro-
nológico (Cronos) associado a espaço ou lugar (Topos) – marca conceitu-
almente a dinâmica ou a dialética interna que o discurso narrativo opera 
entre o espaço e o tempo da história, ou seja, no cronotopo há a fusão 
dos elementos descritivos do espaço com o tempo objetivo ou subjetivo 
(psicológico) da história. 

O escritor brasileiro Raduan Nassar, em Lavoura Arcaica, faz uma 
descrição do quarto de André, protagonista da história, onde esse espa-
ço, a partir de estratégias estéticas precisas de sua narrativa, cria numa 
forma lírica e novelística uma relação cronotópica. Na verdade, nesse 
exemplo é possível observar também como procede o tempo do discur-
so, que veremos logo adiante. 

Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto; róseo, azul ou 

violáceo, o quarto é inviolável; o quarto é individual, é um 

mundo, quarto catedral, onde, nos intervalos da angústia, se 

colhe, de um áspero caule, na palma da mão, a rosa branca 

do desespero, pois entre os objetos que o quarto consagra es-

tão primeiro os objetos do corpo; eu estava deitado no asso-

alho do meu quarto, numa velha pensão interiorana, quando 

meu irmão chegou pra me levar de volta; minha mão, pouco 

antes dinâmica e em dura disciplina, percorria vagarosa a 

pele molhada do meu corpo, as pontas dos meus dedos to-

cavam cheias de veneno a penugem incipiente do meu pei-

to ainda quente; minha cabeça rolava entorpecida enquanto 

meus cabelos se deslocavam em grossas ondas sobre a cur-

va úmida da fronte; deitei uma das faces contra o chão, mas 

meus olhos pouco apreenderam, sequer perderam a imobili-

Teórico russo traduzido em 
várias línguas, muito infl uente 
na teoria literária francesa 
e de língua inglesa. Autor 
de vários livros importantes 
traduzidos para o português 
como, por exemplo, Questões 
de Literatura e de Estética e 
A cultura popular na Idade 
Média e no Renascimento. O 
contexto de François Rabe-
lais. Vocês podem conhecer 
sua biografi a e bibliografi a 
comentadas em: http://
pt.wikipedia.org/wiki/Mikhail_
Bakhtin
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dade ante o vôo fugaz dos cílios; o ruído das batidas na por-

ta vinha macio, aconchegava-se despojado de sentido, o fl o-

co de paina insinuava-se entre as curvas sinuosas da orelha 

onde por instantes adormecia; e o ruído se repetindo, sempre 

macio e manso, não me perturbava a doce embriaguez, nem 

minha sonolência, nem o disperso e esparso torvelinho sem 

acolhimento; meus olhos depois viram a maçaneta que gira-

va, mas ela em movimento se esquecia na retina como um 

objeto sem vida, um som sem vibração, ou um sopro escuro 

no porão da memória (NASSAR, 1989, p. 4).

Lavoura Arcaica, o primeiro romance de Raduan Nassar, marcou 
profundamente por sua qualidade e singularidade estética a litera-
tura brasileira. Como é possível ler na nota introdutória da reedi-
ção do livro pela Editora Schwarcz/Companhia das Letras de 1989: 
“Lavoura Arcaica é um texto onde se entrelaçam o novelesco e o 
lírico, através de um narrador em primeira pessoa, André, o � lho 
encarregado de revelar o avesso de sua própria imagem e, conse-
qüentemente, o avesso da imagem da família. Lavoura Arcaica é 
sobretudo uma aventura com a linguagem: além de fundar a nar-
rativa, a linguagem é também o instrumento que, com seu rigor, 
desorganiza um outro rigor, o das verdades pensadas como irre-
movíveis. Lançado em dezembro de 1975, Lavoura Arcaica ime-
diatamente foi considerado um clássico, uma revelação, dessas que 
marcam a história da nossa prosa narrativa”, segundo o professor e 
crítico Alfredo Bosi.

Narrativa que poderíamos relacionar a uma prosa poética ou que 
utiliza recursos líricos numa proposta novelística, Lavoura Arcaica é 
uma narrativa � ccional em primeira pessoa que tem o tempo da histó-
ria cifrado a partir de um uso da linguagem literária que complexi� ca 
muito a divisão metodológica do conceito de tempo narrativo em tempo 
da história e tempo do discurso. Existe um tempo da história, mas ele é 
estabelecido numa intrínseca relação ao modo como o discurso literário 

Raduan Nassar (1935)
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utiliza estratégias estéticas precisas, nas quais esse tempo mais rígido de 
uma história na verdade não pode ser identi� cado sem uma re� exão do 
modo como a própria narrativa é desenvolvida discursivamente. 

A partir desse fragmento de Lavoura Arcaica pretendemos intro-
duzir certa relativização da divisão entre o tempo da história o tempo do 
discurso. No fragmento apresentado, o tempo da história é como que sus-
penso na medida em que o narrador narra de forma poética sua relação 
com o espaço do quarto e toda a intimidade e subjetividade que aí se pro-
jeta. Como participante da história, o narrador está envolvido no tempo 
da história, mas é discursivamente na forma do monólogo interior do 
narrador-personagem que podemos perceber que um tempo psicológico 
se in� ltra por toda a narrativa, relativizando no próprio transcorrer da 
história tanto o tempo do discurso como o tempo da história. 

Nesse sentido, o tempo do discurso teria a ver com o modo como 
uma narrativa é lida em termos formais. Já o tempo da história diz res-
peito, como já foi dito, ao tempo em que se passa a ação, ou seja, para 
além da metodologização objetiva e de uma diferença clara entre o tem-
po da história e o tempo do discurso, procuramos nos aproximar de 
uma re� exão que relativizasse essa distinção, introduzindo uma relação 
entre as estratégias discursivas e o próprio trabalho poético com a lin-
guagem. O exemplo de Lavoura Arcaica nos aproxima em termos da 
problematização do tempo na narrativa de tendências literárias moder-
nas ou pós-realistas, como, por exemplo, para citar apenas alguns auto-
res canônicos, Franz Ka� a, Virginia Woolf, James Joyce, Marcel Proust 
e Samuel Beckett, dentre outros. 

2.3 Espaço

O espaço é o lugar onde se passa a ação, por isso é uma das ca-
tegorias mais importantes de uma narrativa. Alguns teóricos dividem 
espaço e ambiente. Preferimos, no entanto, considerar ambos uma só 
categoria. Isto quer dizer que entendemos por espaço não só o lugar 
onde se passa a ação como também os ambientes sociais, psicológicos, 
morais e culturais que fazem parte da narrativa.
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Podem constituir o espaço de uma narrativa lugares geográ� cos ex-
tensos como, por exemplo, uma grande cidade como São Paulo, Buenos 
Aires ou Paris, uma grande planície como os pampas gaúchos e argenti-
nos, um pequeno quarto de convento ou a cela de uma prisão. Também 
constituem o espaço de uma narrativa os objetos, os móveis, a decora-
ção em geral, bem como todas as alusões possíveis aos componentes e 
ambientações que caracterizam um espaço interior ou os exteriores de 
uma casa, por exemplo. 

O espaço também pode ser entendido como o espaço socioeconô-
mico e psicológico, ou seja, as atmosferas culturais, sociais, psicológicas 
e morais que integram o contexto da história. Esse sentido de espaço é 
muito importante porque relaciona os conceitos de tempo e de espaço 
como vimos anteriormente, quando falamos do conceito de cronotopo de 
Bakhtin, ou seja, relembramos aqui que o conceito de espaço está sempre 
relacionado ao modo como o discurso narrativo o descreve e o desenvol-
ve em função ou em relação intrínseca ao conceito de tempo. Ao con-
ceito de espaço podemos acrescentar a categoria de clima, ou seja, a am-
bientação socioeconômica, moral e psicológica que envolve a ação e que 
descreve, de algum modo, a relação do espaço e do tempo na narrativa. 

O espaço numa narrativa, quando entendido como o espaço social, 
é o lugar amplo onde coexistem tipos e � guras que ajudam a carac-
terizar uma ambiência social no sentido às vezes crítico dos vícios e 
das deformações da sociedade representada na narrativa. Também 
pode ser entendido como o espaço ou ambiente psicológico onde 
o protagonista e/ou os personagens sofrem, são felizes, especulam, 
sonham ou vivenciam certos estados espirituais.

Mesmo que em uma narrativa a descrição do espaço físico seja mi-
nuciosa, sempre haverá zonas de indeterminação posto que a descrição 
não poderá dar conta de todos os elementos que o conformam. A cons-
trução do espaço numa narrativa depende da perspectiva do narrador. 
Seremos, então, conduzidos pela perspectiva narrativa e estaremos “ven-
do” o espaço com os “olhos” do narrador. Desse modo, a construção do 
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espaço numa narrativa nunca dará como resultado uma visão “estática” 
de um lugar, de um objeto, de uma decoração, de uma paisagem. Por 
mais que o narrador objetive descrever � elmente uma paisagem, um lu-
gar ou um objeto, essa descrição obedecerá, em última instância, aos 
movimentos de seu estado de espírito, ao seu ponto de vista, à sua foca-
lização e às suas pretensões. Já Roland Barthes nos ensinou que nem se-
quer uma fotogra� a pode ser considerada cópia � el da realidade porque 
o ângulo escolhido e o recorte operado pelo visor, por exemplo, estarão 
fotografando mais que a realidade, a focalização operada pelo fotógrafo. 

2.4 Ação

Os teóricos da literatura de� nem o conceito de ação como os atos 
e eventos dinâmicos vivenciados pelas personagens de uma narrativa 
(também de uma obra dramática). A ação é um constituinte importante 
da narrativa literária, mas nem todas as ações de um relato têm a mesma 
importância. Há ações secundárias que se desenvolvem em torno do 
assunto geral da obra e, muitas vezes, podem ser dispensáveis.  

A importância da ação é uma herança da narrativa tradicional, es-
truturada normalmente em torno das ações do protagonista em busca 
da solução para algum problema e de um desenlace � nal muitas vezes 
irreversível. No entanto, pode-se a� rmar que o desenrolar de aconteci-
mentos pode ou não conduzir a um desenlace irreversível e, ainda, a um 
desenlace claro. Certas narrativas relatam ações que apresentam como 
resultado � nais ambíguos, de desenlace incerto ou apenas sugerido.  

A importância da ação tem apresentado intensidades diversas ao 
longo dos períodos literários, e as técnicas têm mudado consideravel-
mente a partir do início do século XX, com o modernismo literário. Che-
gamos, assim, a narrativas que não respeitam à sucessão cronológica 
de ações, sobrepondo-as ou apresentando avanços e recuos da ação. E 
podemos observar também, por exemplo, o romance do inglês Rayner 
Heppenstall, Connecting Door (1962), que rejeita toda ação, e o nou-
veau-roman do francês Alain Robbe-Grillet, em que se propõe o esva-
ziamento das ações. 

Para saber sobre o modernis-
mo em geral e o modernis-
mo brasileiro, vocês podem 
acessar respectivamente 
os endereços: http://www.
historianet.com.br/conteudo/
default.aspx?codigo=441 e 
http://www.geocities.com/
gracilianoramos/mod.htm
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2.5 Caracterização

Ao falarmos de intriga ou enredo, remetemo-nos à situação dos 
personagens em determinadas sequências que constroem o desenvol-
vimento e o desdobramento da narrativa. Falamos também que essa 
situação estava relacionada às características do espaço e do contexto 
narrado, às características físicas e psicológicas dos personagens que de-
� niriam mais ou menos as formas e os destinos dos confrontos, colabo-
rando para o movimento da história. 

A caracterização é o que de� ne objetivamente as características, as 
qualidades que possam ter os personagens e os elementos da narrati-
va em suas posições dentro da história. Entende-se como caracteriza-
ção, portanto, o processo de cunho descritivo que tem como objetivo a 
atribuição de características distintivas aos elementos que compõem e 
integram o universo diegético em sua dinâmica própria e em relação a 
outros elementos diegéticos. 

A caracterização não pode ser confundida com a identi� cação, que 
pode nomear um personagem a partir de um signo identi� cador como 
um nome ou apelido. A caracterização na verdade investe o personagem 
de uma série de traços, qualidades e características que são a matéria de 
descrição e que funcionalizam o jogo e o embate dos personagens no 
enredo da história. É comum encontrarmos um processo de descrição 
dos personagens, por exemplo, nos romances do século XIX, no início 
do relato, procedimento que, já de início, situa certa perspectiva parti-
cular sobre os tipos e os papéis dos personagens que se relacionarão no 
desenvolvimento da intriga.

Se a identifi cação se diferencia da caracterização na qualidade da 
atribuição de sentido descritivo e da construção dos tipos (já vimos, 
na seção dedicada ao estudo do personagem, os personagens “tipo”), 
ela pode, contudo, participar como elemento importante no desenvol-
vimento da caracterização psicológica do personagem. A caracterização 
física, para além da esfera psicológica, porém, contribui intensamente 
para a construção do tipo e da personalidade do personagem. Certa ca-
racterização, por exemplo, do modo de se vestir, de falar ou de andar do 
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personagem pode in� uenciar diretamente uma leitura de caráter psicos-
social, e não devemos esquecer que a caracterização de um personagem 
tem um peso decisivo na construção da intriga e em seu desenlace. Os 
teóricos da literatura costumam diferenciar duas modalidades princi-
pais de caracterização: direta e indireta.

A caracterização direta pode ser reconhecida, por exemplo, nos ro-
mances do escritor francês Honoré de Balzac. 

Honoré de Balzac (1799-1850), escritor francês da primeira metade 
do século XIX, é considerado o mestre incontestável do realismo 
literário francês. Sua obra – em particular A comédia humana – é 
caracterizada pela construção de uma representação minuciosa e 
“realista” da sociedade de seu tempo. Obra monumental, composta 
de dezenas de volumes, constituindo um ciclo coerente com perso-
nagens � ctícios e reais, ambicionava uma descrição quase exaustiva 
da sociedade francesa da primeira metade do século XIX. Em céle-
bres palavras da época, essa obra procuraria “concorrer com o es-
tado civil”. Seus principais romances são: Le Père Goriot, Le Colonel 
Chabert, Eugénie Grandet e La comédie humaine. A obra de Balzac 
está disponível em domínio público a partir do Projeto Gutenberg. 
Há também um importante grupo internacional de pesquisa do ci-
clo balzaquinano chamado La comédie humaine. Na página de In-
ternet a seguir, vocês poderão ter acesso à obra original e aos textos 
críticos desenvolvidos pelos pesquisadores: http://www.v1.paris.fr/
musees/balzac/furne/presentation.htm

Outro exemplo de caracterização direta encontra-se em textos do es-
critor espanhol Benito Pérez Galdós. A caracterização direta consiste numa 
descrição estática e objetiva dos atributos do personagem que, normalmen-
te, se apresenta num trecho dedicado exclusivamente a essa � nalidade. 

A execução da descrição das características físicas e psicológicas, 
do contexto sociocultural e moral ao qual o personagem pertence pode 
caber ao próprio personagem, o que representará uma autocaracteriza-
ção. Esse é o caso do personagem de Memórias do subsolo, a admirável 
narrativa de Fiodor Dostoievski.

Benito Pérez Galdós foi um 
escritor espanhol nascido em 
1843 em Las Palmas de Gran 
Canaria e falecido em 1920 
em Madrid.
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Fiodor M. Dostoievski nasceu em Moscou, a 11 de novembro de 
1821. Estudou em um internato e, depois, em São Petersburgo, 
estudou engenharia numa escola militar. Sua primeira produção 
literária, aos 23 anos, foi uma tradução de Balzac (Eugénie Gran-
det). No ano seguinte escreveu seu primeiro romance, Os pobres, 
que foi bem recebido. Com os escritores e críticos que conheceu, 
tomou contato com os ideais revolucionários. Juntou-se aos socia-
listas, o que lhe acarretou uma condenação a trabalhos forçados 
na Sibéria. Essas experiências foram registradas em Memórias da 
casa dos mortos (1862). Voltou a São Petersburgo em 1859 e nos 
20 anos seguintes escreveu seis longos romances, entre os quais 
suas obras-primas: Crime e castigo (1866), O idiota (1869) e Os 
irmãos Karamazov (1879). Morreu em São Petersburgo em 9 de 
fevereiro de 1881 (Disponível em: <http://www.duplipensar.net/
artigos/2005-Q1/memorias-do-subsolo-dostoievski.html>).

Vejamos um trecho do primeiro parágrafo do primeiro capítulo de 
Notas do subterrâneo:

Notas do subterrâneo

Sou um homem doente... Sou um homem despeitado. Sou 

um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, 

não entendo absolutamente nada da minha doença, nem sei 

ao certo do que sofro. Não me trato e nunca me tratei, em-

bora respeite a medicina e os médicos. Além disso, sou ex-

tremamente supersticioso; o sufi ciente, em todo caso, para 

respeitar a medicina. (Tenho bastante instrução para não ser 

supersticioso, mas sou.) Não, não quero tratar-me, por des-

peito. Com certeza não vos dignareis compreendê-lo. Mas eu 

compreendo. Está claro que não vos posso explicar a quem, 

precisamente, estou prejudicando, nessa situação, com o meu 

despeito; sei perfeitamente que não causo dano aos médicos 

Fiodor Dostoievski (1821-1881)



55

CAPÍTULO 2Tempo, Espaço, Ação e Caracterização

por deixar de consultá-los; percebo melhor do que ninguém 

que com tudo isso o único a sair perdendo sou eu. Mas, seja 

como for, se não me trato é por despeito. Meu fígado está 

mal, pois que piore!

Já há muito tempo vivo assim – há uns vinte anos. Estou com 

quarenta anos. Fui funcionário público, já não sou mais. Fui 

um mau servidor. Tinha modos grosseiros, e me comprazia 

nisso. Como recebia propinas, era essa a maneira que encon-

trava de me compensar. (Piada fraca; mas não a suprimirei. Es-

crevi-a pensando que fi caria muito engraçado; mas, agora que 

percebi que apenas queria mostrar-me sob um aspecto despre-

zível – decididamente não a suprimirei!) Quando postulan-

tes em busca de uma informação se aproximavam da minha 

mesa, eu rangia os dentes, sentindo um prazer extraordinário 

se conseguia causar-lhes algum desagrado. Isso acontecia qua-

se sempre. Eram geralmente pessoas tímidas: Claro que pos-

tulantes. Mas havia também os fanfarrões, e entre eles, parti-

cularmente, certo ofi cial a quem eu não podia suportar. Esse 

não queria de modo algum submeter-se, e arrastava sua espa-

da irritantemente. Durante ano e meio hostilizei-o por causa 

da espada. Afi nal saí vencedor. Ele desistiu de arrastá-la. Isso, 

aliás, aconteceu ainda na minha juventude (DOSTOIEVSKI, 

F. Notas do Subterrâneo. Tradução de Moacir Werneck de Cas-

tro. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. p. 9-10).

 Alguns autores chamam a atenção sobre o fato de que uma descri-
ção do tipo de autocaracterização tende, às vezes, a uma atitude positiva 
ou de minimização de culpas, defeitos ou qualquer outra característica 
considerada “negativa”, algo que, como vimos, não acontece com o per-
sonagem de Dostoievski, que também é o narrador do texto.

Já uma descrição de tipo heterocaracterizadora oferece uma atitude 
mais crítica em relação aos traços ou ao tipo do personagem. Ela tem lu-
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gar quando a descrição é executada por outra entidade da narrativa como 
o narrador ou um personagem se referindo a outro personagem. Pode 
acontecer que um personagem se autocaracterize e, no mesmo relato, ou-
tro personagem ou o narrador o caracterizem de modo diferente. Sempre 
é importante observar tais diferenças apreciativas sobre o mesmo perso-
nagem porque elas acarretam mudanças de sentidos e falam sobre a im-
portância do papel que o personagem em questão joga na história. 

A caracterização indireta, por sua vez, é aquela que se encontra 
disseminada ao longo do texto de modo disperso e, portanto, é mais 
dinâmica e, às vezes, mais complexa e exige maior atenção do leitor. 
Dispersa ao longo da história, sem a marca de uma posição mais homo-
gênea no interior do discurso, a caracterização indireta se faz a partir 
de uma espécie de fragmentação da perspectiva descritiva. A partir do 
jogo amplo dessas descrições, pode-se inferir aos poucos um conjunto 
de características signi� cativas do ponto de vista social, moral, cultural, 
psicológico e ideológico em que se desempenham os personagens a par-
tir do movimento da intriga. Gestos, marcas pessoais como tiques e fa-
las especí� cas que se reiteram, podem marcar os personagens de forma 
redundante, mas com grande efeito caracteriológico.

Para entendermos melhor, vamos sair por uns instantes da narrati-
va literária e pensar em personagens cômicos que todos conhece-
mos dos programas humorísticos. Podemos veri� car um elemento 
de caracterização que iria um pouco além dos processos normal-
mente caracterizadores dos personagens. É o caso do “bordão” cô-
mico, ou seja, a expressão ou frase repetida por um personagem ou 
apresentador para obter um efeito cômico ou emocional. Em quase 
todas as cenas – e para visualizarmos suas atuações, lembremos, 
por exemplo, dos personagens de Chico Anísio – cada personagem 
cômico é investido por um complexo caracteriológico de indumen-
tária e tipo físico, psicológico e contextual especí� co de seu papel. 
Esse contexto tipológico especí� co de cada “quadro” cômico é fun-
cionalizado pelo “bordão”, que marca como uma espécie de síntese 
–além das características temáticas do personagem – também a se-
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quência do enredo e o desfecho da cena. Com a cena humorística, é 
necessário lembrar que ela é sempre investida de uma hiperboliza-
ção ou exageração das características dos personagens, ou seja, de 
um exagero e de uma hipertro� a burlesca, principalmente quando 
se tratam temas socioculturais que podem ser abordados do ponto 
de vista da descrição dos “tabus” e dos vícios ou posturas moral-
mente condenáveis da sociedade.

No que concerne ao âmbito da narração e do discurso desta decor-
rente, a caracterização é condicionada ao tipo do narrador, mas também 
ao personagem, que, em um dado momento, assume a voz narrativa. É 
o caso, por exemplo, das caracterizações indiretas que faz o narrador-
personagem e alter ego do próprio autor Jack Keruak em On the Road, 
livro fundador da experiência da chamada “geração beatnik” nos EUA, 
quando caracteriza os diversos personagens do seu relato autobiográ-
� co. Ao mesmo tempo que Sal Paradise, o narrador de On the Road 
(Pé na Estrada) caracteriza os personagens que o cercam, ele narra li-
terariamente sua própria experiência biográ� ca, tornando-se assim um 
narrador auto e homodiegético a um só tempo, vale dizer, narra tanto a 
sua própria aventura quanto a dos personagens que intensamente parti-
cipam de sua própria experiência narrativa, pois um tema central de On 
the Road é justamente o desejo inviolável da escritura literária. 

Desse modo, Sal Paradise, em diversos momentos e de forma frag-
mentária por todo o relato, caracteriza os personagens que participam 
de sua experiência de deslocamentos ininterruptos de costa a costa nos 
EUA e do relato literário dessas viagens.

Segue um trecho introdutório e exemplar de caracterização (que 
aponta levemente também para outra caracterização, Chad King inte-
lectual) que faz Sal Paradise sobre o personagem que de algum modo 
alimenta o desejo dessa narrativa, o emblemático Dean Moriarty. Po-
rém, não devemos nos esquecer de que outras caracterizações de Dean 
Moriarty serão feitas ao longo do relato – como, por exemplo, o trecho 
desse mesmo relato que foi citado em outro momento –, fragmentan-
do assim o quadro móvel de caracterizações que se constrói por toda 
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a história, seguindo desse modo uma dinâmica móvel de caracteriza-
ções, dinâmica representativa do caráter autobiográ� co da experiência 
do narrador.

Encontrei Dean pela primeira vez pouco depois que minha 

mulher e eu nos separamos. [...] Com a vinda de Dean Mo-

riarty começa a parte de minha vida que pode ser chamada 

de vida na estrada. Antes disso eu tinha sonhado muitas ve-

zes em ir para o Oeste conhecer o país, mas eram apenas pla-

nos vagos e eu nunca partia de verdade. Dean é o cara per-

feito para a estrada simplesmente porque nasceu na estrada 

quando seus pais estavam passando por Salt Lake City em 

1926, a caminho de Los Angeles, num calhambeque caindo 

aos pedaços. As primeiras notícias sobre ele chegaram atra-

vés de Chad King, que havia me mostrado algumas de suas 

cartas escritas num reformatório do Novo México. Fiquei 

ligadíssimo nas cartas por causa do jeito ingênuo e singe-

lo com que elas pediam a Chad para lhe ensinar tudo sobre 

Nietszche e todos os demais encantos fi losófi cos que Chad 

conhecia. Certa vez Carlo e eu falamos a respeito das cartas e 

nos perguntamos se iríamos algum dia conhecer o estranho 

Dean Moriarty. Tudo isso foi há muito tempo, quando Dean 

não era do jeito que ele é hoje – quando era um delinqüente 

juvenil envolto em mistério. [...] (KEROUAK, 1986, p. 13).

Quando a caracterização é exercida por um narrador heterodiegéti-
co, ela se apresenta com certo distanciamento. A caracterização também 
poderá ser desenvolvida por um narrador autodiegético e/ou homodie-
gético que, diferentemente do narrador heterodiegético, onisciente, ao 
caracterizarem um personagem tendem a in� uir no próprio enredo da 
história. No capítulo 4 estudaremos os tipos de narradores homodiegé-
tico, autodiegético e heterodiegético, e vocês poderão entender melhor 
o problema da caracterização quando esta se dá na voz de um narrador 
e não de um personagem.
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Resumo 

Estudamos que o Tempo da História é a sucessão cronológica dos even-
tos narrados datáveis com maior ou menor rigor. Também observamos 
que o Tempo Psicológico é o tempo que passa pela experiência subjeti-
va dos personagens. Também estudamos o conceito de Espaço entendi-
do não somente como o lugar onde se passa a ação, mas também como 
os ambientes sociais, psicológicos, morais e culturais que fazem parte 
da narrativa. Estudamos que a importância da Ação é uma herança da 
narrativa tradicional, estruturada normalmente em torno das ações do 
protagonista em busca da solução para algum problema. No entanto, 
observamos que certas narrativas do século XX minimizaram muitas 
vezes radicalmente a importância das ações dos personagens. E, � nal-
mente, estudamos a Caracterização como o processo de cunho descri-
tivo que tem como objetivo a atribuição de características distintivas 
aos elementos que compõem e integram o universo diegético em sua 
dinâmica própria e em relação a outros elementos diegéticos. 
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3 Tempo do Discurso e 
Perspectiva Narrativa 

Neste Capítulo, veremos como o Tempo do Discurso difere do 
tempo da história e como a perspectiva narrativa é fundamental para 
a constituição de um modo especí� co de construção do relato. Nesse 
sentido, o tempo do discurso será o tempo próprio não ao desenrolar da 
história e dos fatos narrados, mas vinculado à estrutura e à materialida-
de linguística do processo narrativo. A Perspectiva Narrativa, por sua 
vez, estará vinculada estritamente ao tempo do discurso no sentido de 
que se vale desse mesmo processo verbal estruturado pelo discurso. 

3.1 Tempo do discurso

Como vimos anteriormente, sobre o conceito de história na teoria 
da narrativa, o tempo da história numa narrativa é o tempo que po-
deríamos descrever, em linhas gerais, como a sucessão mais ou menos 
datada ou marcada temporalmente dos acontecimentos que construirão 
do início ao � m o quadro geral do que é narrado, ou seja, da signi� cação 
que é possibilitada pelo enredo. Tempo mais “rígido” e matemático, dis-
semos, pois o tempo da história pode ser enquadrado numa de� nição 
simpli� cada e de algum modo resumida do que está sendo narrado.

Podemos dizer que o tempo do discurso diz respeito ao modo como 
o tempo da história pode ser elaborado a partir de estratégias e perspec-
tivas narrativas e estilísticas muito particulares a cada criação literária. 
Dissemos, quando descrevíamos o conceito de tempo da história, que 
esse tempo poderia ser atravessado pelo modo como a história é narra-
da. O “modo” como a história é narrada obrigatoriamente passa por um 
uso de práticas e estratégias discursivas especí� cas. 

Primeiro, diríamos, como já observamos ao falar do conceito de 
narrativa acima, que toda narrativa opera uma relação fundamental 
com a temporalidade, ou seja, o ato narrativo diz respeito sempre a uma 
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prática de apresentação ou de representação de experiências vividas ou 
imaginadas, na qual o tempo é signi� cado a partir de um uso particular 
da linguagem no sentido amplo da comunicação da experiência. 

Segundo, o tempo narrativo expresso conceitualmente pelo tempo 
do discurso remete-se a uma dimensão propriamente linguística da lin-
guagem. Essa dimensão linguística tem a ver com uma dimensão, por 
sua vez, gramatical da linguagem. Pensemos no uso dos tempos ver-
bais utilizados numa determinada narrativa e como esse uso caracteriza 
efeitos estilísticos próprios a cada situação narrada, seja como aspecto 
interno e particular a cenas especí� cas no interior de uma história, seja 
como aspecto geral de um uso gramatical que fundamente toda uma 
narrativa.

Do ponto de vista semionarrativo, ou seja, do ponto de vista do 
estudo da signi� cação dos elementos da narrativa, G. Genette estabe-
leceu uma sistematização coerente do tempo do discurso. O tempo do 
discurso compreenderia três áreas de codi� cação: a ordem, a velocidade 
e a frequência. A partir dessas áreas de codi� cação 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 
codi� cação, seja a ordem, a velocidade ou a frequência dos elementos do 
discurso, atuam formas ou signos especí� cos que em conjunto constro-
em a especi� cidade e o modo formalizado de uma narrativa que sempre 
será apresentada pela linguagem. 

Nesse sentido, o discurso poderá ser em determinados momentos 
mais retrospectivo, ou seja, analéptico, ou mais prospectivo, ou seja, 
proléptico; vale dizer que fará uso de certas estratégias formais da lin-
guagem para alcançar determinados objetivos descritivos e dramáticos, 
certa complexidade ou nuance na construção de uma temporalidade 
especí� ca da história. Diríamos que essa construção de temporalidade 
se refere justamente ao modo como o tempo do discurso se elabora em 
termos formais, gramaticais, estilísticos ou, em uma palavra, retóricos, 
para dar conta das possibilidades expressivas que advêm da pluridimen-
sionalidade do tempo da história narrada.
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Essa temporalidade que é observada a partir do tempo do discur-
so é de natureza diferente da temporalidade que podemos conceber no 
tempo da história. Isso porque a temporalidade do discurso é uma rela-
ção das formas e estratégias da linguagem enquanto modos especí� cos 
de criação de um universo narrativo. Em outros termos, diríamos que 
enquanto a temporalidade do tempo da história pode ser medida com 
certa facilidade a partir dos marcos temporais datáveis da história, o 
tempo do discurso remete à própria interação dos modos em que a lin-
guagem é conduzida no discurso narrativo e à relação dinâmica dessa 
formalização com o ato da leitura. 

Pensemos em Ulisses, de James Joyce, romance de mais de 600 páginas 
cuja história transcorre num único dia, 16 de junho de 1904, e narra os 
movimentos de seu protagonista, Leopold Bloom, e de outros dois perso-
nagens principais, Stephen Dedalus e Molly Bloom, na cidade de Dublin, 
ao longo de aproximadamente umas 18 horas desse único dia. Não raro, 
pessoas têm se reunido para enfrentar a leitura de Ulisses sem pausas e 
comprovar se é verdade que o romance transcorre em tempo real ou então 
se as 18 horas em que duram os acontecimentos narrados (para alguns 
críticos, 24) corresponderiam a 24 horas de leitura sem parar, como a� rma 
Carlos Gamerro em matéria escrita para o jornal Clarín de Buenos Aires. 

James Joyce (1882-1941)

O escritor irlandês James 
Joyce (1882-1941), au-
tor de Ulisses e Finnegans 
Wake, entre outras obras, 
é considerado um dos mais 
revolucionários do século 
XX. Renovou radicalmente o 
romance ao ponto de haver 
críticos que o consideram 
um verdadeiro “divisor de 
águas”, havendo um antes 
e um depois de Ulisses na 
literatura ocidental. Vocês 
poderão ler sobre esse escri-
tor no endereço: http://www.
eloceanodelcaos.com/

Leiam a matéria de Carlos 
Gamerro no endereço: http://
www.clarin.com/suplemen-
tos/cultura/2004/06/12/u-
775233.htm
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O conceito de  duração do � lósofo Henri Bergson é fundamental 
para compreendermos como o tempo do discurso pode ser pensado 
particularmente nas formas do monólogo interior. O tempo do discur-
so, a partir da complexidade própria de sua construção formal e inde-
pendente de marcos temporais dados no contexto da história, pode ser 
observado em algumas narrativas como representativo de “um � uxo ir-
reversível da experiência humana, apreendido, não por via intelectiva, 
mas de forma intuitiva [...]” (REIS; LOPES, 1988, p. 296). 

Nesse sentido, o monólogo interior muitas vezes vai além da simples 
possibilidade de caracterização do tempo da história. A teoria da dura-
ção bergsoniana entraria na teoria da narrativa como uma perspectiva 
� losó� ca sobre o tempo que possibilitaria uma nova apreensão da com-
plexidade das formas do tempo discursivo. Essa apreensão do tempo dis-
cursivo tem a ver com a variabilidade das perspectivas de espaço e tempo 
que podem ser criadas a partir da construção do discurso narrativo. 

Essas construções narrativas dadas na forma do monólogo interior 
têm a ver também com a variabilidade das estratégias formais que im-
primem ao discurso e à dimensão do tempo do discurso uma potencia-
lidade representativa do tempo que se dá na esfera da percepção afetiva 
e do correlacionamento que uma experiência narrada pode ter com a 
percepção do tempo � ccional. Nesse sentido, numa estrutura como a do 
monólogo interior, a experiência de temporalidade � ccional pode ser 
lida quase como algo que “escorre” ou se “aglutina” pesadamente numa 
relação de linguagem operada a partir de certos signos linguísticos ou 
arranjada por estruturas retóricas e gramaticais especí� cas, dependendo 
do modo como certos processos narrativos são construídos.

Um exemplo de como a teoria da duração de Bergson pode de al-
gum modo apreender compreensivamente uma experiência de tempo 
do discurso pode ser visto no modo como o tempo é tematizado nos 
romances modernos, a partir de diferentes estratégias discursivas, tal 
como o ponto de vista espaçotemporal do narrador, que pode se deslo-
car na sua posição referencial, na sua velocidade, no modo ou na frequ-
ência com que a codi� cação do discurso é construída na narrativa. 

Filósofo e prêmio Nobel de 
Literatura, Henri Bergson 
(1859-1941) se opôs ao 

conceito de tempo de sua 
época e elaborou uma crítica 

ao positivismo baseada na 
argumentação de que o 

tempo seria uma sucessão 
de estados de consciência 

e, portanto, “duração”, não 
podendo ser dividido, posto 

que seria um processo em 
constante movimento. Leiam 

sobre esse fi lósofo e sua 
noção de tempo no endere-

ço: http://plato.stanford.edu/
entries/bergson/
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O tempo humano passa a ser tematizado como verdadeira possibi-
lidade de descrição da densidade existencial própria a um mundo que se 
fragmenta em toda uma multiplicidade de signi� cações. Nesse sentido, “o 
romance moderno parece tomar consciência da sua função própria, que 
não é a de contar uma história, analisar um estado de alma ou descrever 
costumes, mas sim antes de tudo dominar a vida assumindo a condição 
humana, pondo em evidência o meio temporal em que o homem se de-
bate” (Onimus, 1954, p. 316 apud REIS; LOPES, 1988, p. 296).

Leiamos um belo trecho de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, onde 
poderemos observar um exemplo de monólogo interior. 

Mas elas faziam sinais, as folhas estavam vivas, as árvores es-

tavam vivas. E as folhas, ligadas a seu corpo por milhões de 

fi bras, se levantavam de alto a baixo quando o ramo se esten-

dia sobre o banco. Os pássaros que batiam asas, que se ele-

vavam e desciam em cascatas trepidantes, faziam parte deste 

conjunto; tudo como o branco e o azul, barrados de ramos 

negros. Os sons se faziam entender numa harmonia preesta-

belecida, os intervalos que os separavam tinham tantos sen-

tidos quanto os sons, eles mesmos. Uma criança se pôs a cho-

rar. A uma boa distância, como lhe convinha, uma buzina 

soava. O todo tomado em conjunto anunciava o nascimento 

de uma nova religião [...] (WOOLF, 1994, p. 87-88).

A escritora inglesa Virginia Woolf foi uma das grandes mestres no 
recurso do monólogo interior. 

Percebe-se nesse monólogo interior uma relação com o tempo in-
terior de um personagem vivenciado numa atmosfera quase mística de 
contato com a natureza a partir da enigmática percepção de uma cena 
num parque. As percepções sensoriais relatadas revelam uma estranha 
e indeterminada ligação a uma obscura temporalidade “exterior”, como 
uma necessidade de descrição de uma consciência opaca por trás da 

Virginia Woolf (1882-1941)

Leiam sobre a biografi a de 
Virginia Woolf no endereço: 
http://es.wikipedia.org/wiki/
Virginia_Woolf
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narrativa. Essa consciência parece se misturar aos sons que, entre os 
intervalos de seu próprio � uxo, se abrem a uma multiplicidade in� nita 
de sentidos. À in� nita variabilidade das folhas a partir de suas delicadas 
formas desdobradas pela sua própria condição fragmentária se inter-
penetra a dos sons que se dobram vertiginosamente sobre a percepção 
multiforme dessa consciência. 

Em resumo, há uma qualidade temporal dada pela complexidade 
das imagens que se sobrepõem, da ordem de uma duração temporal que 
se associaria a conteúdos intuitivos e afetivos. Nesse sentido, de descri-
ção de uma temporalidade intuitiva e subjetiva, o relato de Woolf des-
creveria certa relação da composição estética no nível da duração tem-
poral bergsoniana. Para além do efeito de uma temporalidade subjetiva 
dada na descrição de uma cena no parque, há todo um investimento 
poético-� losó� co que descreveria muito mais ritmos de sensações que a 
representação de percepções, mesmo que subjetivas, do personagem. 

Esses ritmos de sensações alargam as possibilidades de construção 
da perspectiva interna (subjetiva) e externa (objetiva) da cena em seu mo-
vimento poético intrínseco. Essa densidade é sentida e apreendida por 
um tratamento poético, mas, sobretudo, � losó� co, operado na construção 
de uma verdadeira descrição da multiplicidade do tempo e das possibili-
dades de apreensão da in� nita dinâmica dos movimentos contingentes 
dos seres que se relacionam com a posição existencial do narrador. 

3.2 Perspectiva Narrativa

A perspectiva narrativa ou o foco narrativo é o modo de regulação 
da informação narrativa. Isso quer dizer que toda a informação presente 
numa narrativa é produzida segundo a perspectiva de um dos persona-
gens dessa narrativa, seja este o narrador ou outro personagem ao qual 
é dada a voz narrativa. Para efeitos de análise literária, é de fundamental 
importância observar não somente a procedência da voz narrativa, ou 
seja, quem é que “está a falar”, mas também a perspectiva segundo a qual 
a informação é administrada num texto. Já a partir do século XIX, a pers-
pectiva narrativa vai adquirindo importância na mesma medida que as 
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ideologias plurais ganham força, assim como valores muitas vezes incom-
patíveis entre si. No século XX, porém, com a revolução provocada por 
certas teorias, pela crise do cienti� cismo do século XIX e a explosão de 
correntes artísticas vanguardistas – como o expressionismo alemão, o da-
daísmo e o surrealismo franceses, por exemplo –,  a perspectiva narrativa 
ganha uma força extraordinária na elaboração de um texto narrativo. 

O impacto que certas teorias cientí� cas produziram no debate sobre 
a teoria do conhecimento (epistemologia) – como a teoria da relativida-
de de Einstein ou as re� exões � losó� cas que lançam novas perspectivas 
sobre a compreensão do tempo em sua relação com a percepção como, 
por exemplo, a obra do � lósofo Henry Bergson e o conceito de Durée 
(duração) – teve grande in� uência na valorização da perspectiva narra-
tiva como recurso narrativo. Além disso, as transformações cientí� cas 
e técnicas fazem parte tanto da dimensão ideológica quanto cultural no 
sentido de um imbricamento indissociável desses domínios no campo 
da crítica literária. 

Nesse sentido, e para citar apenas um exemplo, porém absoluta-
mente contundente, o cinema, como evento técnico de importância ca-
pital na produção artística e cultural, transforma, inventa e reinventa 
possibilidades de perspectiva narrativa que englobam diversas formas 
de expressão simultâneas, inaugurando um vasto campo de experiência 
e produção crítico-� losó� ca que será in� uenciado e in� uenciará direta-
mente as formas de perspectivas literárias. 

A perspectiva narrativa não deve ser confundida com a instância 
narrativa propriamente dita, a qual se desdobra, segundo G. Genette, 
em nível narrativo (intradiegético, extradiegético ou metadiegético) e 
nos tipos de narrador (homodiegético, heterodiegético ou intradiegéti-
co), como veremos mais adiante. A informação narrativa veiculada ou 
“� ltrada” pelos modos como a perspectiva narrativa é construída esta-
belece nexos com a capacidade de fazer passar o conhecimento das situ-
ações e dos posicionamentos espaciais e temporais entre o narrador e os 
personagens ou entre os personagens entre si. 

A perspectiva narrativa constrói e relaciona o universo � ccional, 
podendo estabelecer nexos de proximidade maior ou menor em relação 
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à informação sobre os personagens e à dinâmica interna de seus movi-
mentos no interior da história. A perspectiva ou foco narrativo é o que 
caracteriza os modos como as dimensões espaciais, temporais e psicoló-
gicas são organizadas na narrativa.

Devemos perceber a sutileza desse conceito narratológico ao dis-
cernirmos sobre sua diferença em relação ao ponto de vista do narrador. 
A perspectiva narrativa nem sempre coincidirá, necessariamente, com 
o “saber” ou a “ciência” do narrador, nem a sua riqueza como procedi-
mento narratológico se esgota no ponto de vista de um ou de outro per-
sonagem. Ela deve ser observada justamente na sua capacidade de pro-
vocar na narrativa a pluralidade de perspectivas, pluralidade que abre o 
texto não somente a múltiplos sentidos, mas principalmente à noção de 
processo inacabado ou em permanente construção. 

A perspectiva ou o foco narrativo opera de modo a dinamizar a 
informação narrativa qualitativamente e quantitativamente em relação 
ao conjunto das ações e suas respectivas cenas ou ambientações. A pers-
pectiva narrativa pode estar vinculada à identidade do nível narrativo 
no sentido de que um narrador heterodiegético tem maior capacidade 
de veiculação de informação sobre o íntimo dos personagens que um 
narrador homodiegético. 

Além da vinculação estrita às entidades narrativas acima citadas, a 
perspectiva narrativa se desenvolve intrinsecamente no nível narrativo 
como veremos em seguida, ou seja, o modo de perspectivação em que a 
narrativa se dinamiza a partir do foco narrativo se desenvolve conjun-
tamente a partir dos diferentes níveis de domínio da voz narrativa: ex-
tradiegético, intradiegético ou hipodiegético, este último termo chamado 
por G. Genette de metadiegético.

Resumo

Neste Capítulo estudamos que o Tempo do Discurso diz respeito ao 
modo como o tempo da história é elaborado em cada relato a partir de 
estratégias e perspectivas narrativas e estilísticas, que sempre variarão 
em cada caso especí� co. Vimos que a construção de temporalidade em 
um relato se refere ao modo como o tempo do discurso se elabora em 
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termos formais, gramaticais, estilísticos, para dar conta das possibili-
dades expressivas que advêm da pluridimensionalidade do tempo da 
história narrada. Também estudamos que toda a informação presente 
numa narrativa é produzida segundo a perspectiva de um dos persona-
gens dessa narrativa, seja este o narrador ou outro personagem ao qual 
é dada a voz narrativa. Já a partir do século XIX, a Perspectiva Narrati-
va vai adquirindo importância na mesma medida em que as ideologias 
plurais ganham força, assim como valores muitas vezes incompatíveis 
entre si. 
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4 Narração, Nível Narrativo e 
Narrador

Neste Capítulo estudaremos o conceito de Narração como a instância de 
produção do discurso e veremos que, ao se dar numa narrativa a ocor-
rência de mais de um ato narrativo, ou seja, de mais de uma enunciação 
narrativa emitida por narradores que não estão no mesmo nível narrativo, 
observaremos, então, a presença de Níveis Narrativos diferentes. Também 
estudaremos o conceito de Narrador, ou seja, a entidade que enuncia o 
discurso e protagoniza a comunicação narrativa, e observaremos a ocor-
rência de diferentes Tipos de Narradores.

4.1 Narração

Dentro do marco da narrativa � ccional, a narração consiste no pró-
prio ato de narrar acontecimentos � ctícios. Em Discurso da narrativa, 
G. Genette a de� ne como “a instância produtiva do discurso”, ou seja, 
a instância de enunciação do discurso, aquela que produz o enunciado 
– o que lemos – organizando o material narrativo de uma determina-
da maneira. A organização do material narrativo tem uma importância 
fundamental num texto literário.

Quando lemos um romance ou um conto, logo percebemos que os 
fatos narrados, a história que se conta, conta-se de uma determinada 
maneira, há uma organização do material narrativo. Por esse motivo, 
os mesmos fatos de uma história poderiam ser contados várias vezes 
de modos diferentes. A entidade responsável pelo ato de produção do 
discurso é o narrador. É claro que é o escritor quem de� ne o tipo de 
narrador do texto que está a produzir, mas, uma vez de� nido o narrador 
(autodiegético, homodiegético ou heterodiegético, como veremos mais 
adiante), cabe a este a produção do discurso. Por esse motivo, a narração 
deve ser entendida como instância � ccional tal como todas as outras 
que fazem parte de uma narrativa. 
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Um ato narrativo assumirá diversas particularidades de acordo 
com o tipo de relação que o narrador tenha com a história que narra, 
por exemplo, grau de conhecimento (onisciente, semionisciente), papel 
de protagonista ou não, de acordo com o tempo e o espaço em que se 
dá a história etc. Quando um narrador produz seu discurso, estabelece 
uma relação temporal com a história que narra e uma relação temporal 
entre os fatos que fazem parte de seu relato. Essa relação temporal é de 
fundamental importância na produção de qualquer ato narrativo. 

No caso da � cção literária, mesmo que o narrador seja protagonista 
da história narrada, esta já aconteceu, há uma distância temporal entre 
os acontecimentos nos quais ele se viu envolvido e o “eu” que narra esses 
acontecimentos num tempo posterior. Isso lhe possibilitará a organi-
zação das informações a serem narradas de acordo com essa distância 
temporal e de acordo com uma distância espacial, posto que o espaço 
onde os fatos foram vivenciados já não é o mesmo. 

Como já vimos, quando falamos sobre Espaço, não podemos sepa-
rá-lo mecanicamente do Ambiente, com todas as conotações subjetivas 
que este implica. A distância temporal, espacial, psíquica etc., que existe 
entre os fatos acontecidos e os fatos narrados no presente da enunciação, 
potencializa a fundamental importância da instância produtiva de um 
discurso, pois essa instância na qual se “funda” a narrativa, começamos 
a entender agora, não poderá ser compreendida como a representação 
de fatos e sim como a criação de um universo � ccional que responde, 
em primeiro lugar, ao modo de articulação do discurso. 

Julio Cortázar dramatizou algumas das questões que estamos dis-
cutindo em seu célebre conto “As babas do diabo”, que faz parte de seu li-
vro Cerimônias. Observemos como o narrador se debate, já no início do 
conto, quando inaugura a instância produtiva de seu discurso, expondo, 
justamente, o momento crítico da eleição do tipo de ato narrativo:

As babas do diabo

Nunca se saberá como isto deve ser contado, se na primeira 

ou segunda pessoa, usando a terceira do plural ou inventan-
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do constantemente formas que não servirão de nada. Se fos-

se possível dizer: eu viram subir a lua, ou: em mim nos dói 

o fundo dos olhos, e principalmente assim: tu mulher loura 

eram as nuvens que continuam correndo diante de meus teus 

seus nossos vossos rostos. Que diabo. Durante a narração, se 

fosse possível ir beber um chope por aí e a máquina continu-

asse sozinha (porque escrevo à máquina), seria a perfeição. E 

não é uma maneira de dizer. A perfeição sim, porque o in-

sondável que aqui é preciso contar é também uma máquina 

(de outra espécie, uma Contáx 1.1.2) e de repente pode ser 

que uma máquina saiba mais de outra máquina que eu, tu, 

ela – a mulher loura – e as nuvens. Mas de bobo tenho ape-

nas a sorte, e sei que se eu for embora, esta Remington fi cará 

petrifi cada sobre a mesa com esse ar de duplamente quietas 

que as coisas móveis têm quando não se movem. Então tenho 

que escrever. Algum de nós tem que escrever, se é isto que vai 

ser contado. Melhor que seja eu que estou morto, que estou 

menos comprometido do que o resto [...] (CORTÁZAR, Ju-

lio. As armas secretas: contos. Tradução de Eric Nepomuce-

no. Rio de Janeiro: José Olympio, 1994. p. 60).

4.2 Nível narrativo

Quando numa narrativa se dá a ocorrência de mais de um ato nar-
rativo, ou seja, de mais de uma enunciação narrativa emitida por nar-
radores que não estão no mesmo nível narrativo, observaremos, então, 
a presença de níveis narrativos diferentes. Genette descreveu os níveis 
narrativos observando que tudo o que é narrado situa-se num nível su-
perior àquele em que se situa o ato produtor dessa narrativa. Esse ato 
produtor de uma narrativa é realizado pelo narrador. 

Lembremos um romance que tenhamos lido recentemente. Lem-
bremos o narrador desse romance. Esse narrador é quem produz o ato 
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narrativo e aquilo que ele conta estará em um nível “superior” àquele em 
que se situa o próprio narrador. Esse narrador, que chamaremos N1, ten-
do ou não tomado parte dos acontecimentos da história que narra, será 
considerado num nível extradiegético em relação à história que ele narra. 
Se dentro dessa história observamos a presença de um personagem que, 
circunstancialmente, narra, ou seja, aquele ao qual por alguns momentos 
é dada a voz narrativa, esse personagem será considerado um narrador 
situado no nível intradiegético, ou seja, dentro da história, e o chamare-
mos P1N2. Tudo aquilo que esse narrador narre estará situado num ní-
vel imediatamente superior ao dele e este se chamará nível metadiegético 
(alguns autores o chamam hipodiegético). O diagrama que representa a 
multiplicação dos níveis narrativos proposto por Genette é o seguinte:

PxNy________________

(...) ______________________

P3N4 (Meta-metadiegético)____________

P2N3 (Metadiegético) _____________________________

P1N2 (Intradiegético) __________________________________

N1 (Extradiegético)_____________________________________

N1 é o narrador que se encontra em um nível narrativo extradiegé-
tico mesmo ao fazer parte dos acontecimentos que ele mesmo narra. A 
sua narrativa conta com personagens, representados por P1, e, mesmo 
que circunstancialmente, com um narrador (N2) ao qual ele concede a 
voz e que irá narrar acontecimentos vivenciados por personagens situ-
ados no nível metadiegético. Nesse nível aparecem os personagens (P2) 
da história que está sendo contada e poderá aparecer mais um narrador 
(N3), responsável pela narrativa que ocupará um quarto nível narrativo 
(N4), meta-metadiegético, onde aparecerão outros personagens (P3), e 
assim por diante, potencialmente “até o in� nito” (PxNy). Trata-se da 
narrativa dentro da narrativa, o método da caixa chinesa, sucessão de 
histórias no interior umas das outras e umas “contaminando” as outras. 
Mario Vargas Llosa chama a atenção sobre esse recurso narrativo em 
Dom Quixote de modo bastante explicativo em seu artigo intitulado “A 
caixa chinesa”.
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 A caixa chinesa – Outro recurso do qual se valem os narra-

dores para dotar suas histórias de poder persuasivo é o que 

poderíamos chamar “a caixa chinesa” ou a “boneca russa” (a 

matriuska). Em quê consiste? Em construir uma história como 

aqueles objetos folclóricos nos que estão contidos objetos si-

milares de menor tamanho, em uma sucessão que se prolonga 

às vezes até o infi nitesimal. No entanto, uma estrutura desta 

índole, na qual uma história principal gera outra ou outras 

histórias derivadas, não pode ser algo mecânico (mesmo que 

muitas muitas vezes o seja) para que o procedimento funcione. 

Este tem um efeito criativo quando uma construção assim in-

troduz na fi cção uma conseqüência signifi cativa - o mistério, 

a ambigüidade, a complexidade - no conteúdo da história e 

aparece, conseqüentemente, como necessária, não como mera 

justaposição senão como simbiose ou aliança de elementos 

que tem efeitos transtornantes e recíprocos sobre todos eles.

Trata-se de um recurso antiqüíssimo e generalizado que, no 

entanto, apesar de tanto uso, nas mãos de um bom narrador 

resulta sempre original. Às vezes, e sem dúvidas – e é o caso 

de As mil e uma noites – a caixa chinesa se aplica de maneira 

um tanto mecânica, sem que aquela geração de histórias pe-

las histórias tenha reverberações signifi cativas sobre as histó-

rias-mães (chamemo-las assim). Essas reverberações se dão, 

por exemplo, no Quixote quando Sancho conta - intercalado 

de comentários e interrupções do Quixote sobre sua maneira 

de contar - o conto da pastora Torralba (caixa chinesa na que 

há uma interação entre a história-mãe e a história-fi lha), mas 

não acontece assim com outras caixas chinesas, por exemplo 

no romance O curioso impertinente, que o padre lê na venda 

enquanto dom Quixote está dormindo. Mais do que de uma 
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caixa chinesa, neste caso caberia falar de um collage, pois 

(como ocorre com muitas histórias-fi lhas, ou histórias-ne-

tas de As mil e uma noites), esta história tem uma existência 

autônoma e não provoca efeitos temáticos nem psicológicos 

sobre a história na qual está contida (as aventuras de dom 

Quixote e Sancho). Algo similar pode se dizer, desde logo, de 

outra caixa chinesa, a do grande clássico: O capitão cativo.

A verdade é que se poderia escrever um volumoso ensaio so-

bre a diversidade e variedade de caixas chinesas que apare-

cem no O Quixote, já que o sábio Cervantes deu uma fun-

cionalidade formidável a este recurso, desde a invenção do 

suposto manuscrito de Cide Hamete Benengeli do qual O 

Quixote seria versão ou transcrição (isto fi ca dentro de uma 

sábia ambigüidade). Pode-se dizer que se tratava de um tó-

pico, desde logo, usado até o cansaço pelos romances de ca-

valaria, todos os quais fi ngiam ser (ou proceder de) manus-

critos misteriosos achados em exóticos lugares. Mas nem 

sequer o uso de tópicos em um romance é gratuito: tem con-

seqüências na fi cção, às vezes positivas, às vezes negativas. Se 

tomarmos em sério o manuscrito de Cide Hamete Benengeli, 

a construção do Quixote seria uma matriuska de pelo menos 

quatro pisos de histórias derivadas: 

O manuscrito de Cide Hamete Benengeli, que desconhecemos 1. 
em sua totalidade e integridade, seria a primeira caixa. A ime-
diatamente derivada dela, ou primeira história-� lha é

a história de dom Quixote e Sancho que chega a nossos olhos, 2. 
una história-� lha na que há contidas numerosas histórias-netas 
(terceira caixa chinesa) porém de índole diferente: 

Histórias contadas pelos próprios personagens entre si como a 3. 
já mencionada da pastora Torralba que conta Sancho, e
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Histórias incorporadas como 4. collages que lêem os personagens 
e que são histórias autônomas e escritas, não visceralmente uni-
das à história que as contêm, como O curioso impertinente ou O 
capitão cativo. 

Agora bem, a verdade é que, tal como aparece Cide Hamete 

Benengeli no Quixote, quer dizer, citado e mencionado pelo 

narrador-onisciente e excêntrico, cabe-lhe à história narrada 

[...] retroceder ainda mais e estabelecer que, posto que Cide 

Hamete Benengeli é citado, não se pode falar de seu manus-

crito como da primeira instância, a realidade fundacional - a 

mãe de todas as histórias - do romance. Se Cide Hamete Be-

nengeli fala e opina em primeira pessoa em seu manuscrito 

(segundo as citas que faz dele o narrador-onisciente) é obvio 

que se trata de um narrador-personagem e que, por isso mes-

mo, está imerso em uma história que só em termos retóricos 

pode ser auto-gerada (se trata, claro, de uma fi cção estrutu-

ral). Todas as histórias que têm esse ponto de vista em que o 

espaço narrado e o espaço do narrador coincidem têm, ade-

mais, fora da realidade da literatura, uma primeira caixa chi-

nesa que as contêm: a mão que as escreve, inventando (antes 

de tudo) seus narradores. Se chegarmos até essa mão primei-

ra (e solitária, pois já sabemos que Cervantes era maneta) de-

vemos aceitar que as caixas chinesas do Quixote constam até 

de quatro realidades superpostas. 

O passo de uma a outra de essas realidades - de uma história-

mãe e a uma história-fi lha - consiste em uma mudança, já 

se haverá advertido. Digo “uma” mudança e me arrependo, 

pois a verdade é que em muitos casos a caixa chinesa resulta 

de várias mudanças simultâneas: de espaço, tempo e nível de 

realidade (LLOSA, 1997). 
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Mario Vargas Llosa (1936)

Encontramos um bom exemplo de níveis narrativos no romance A 
vida breve de Juan Carlos Onetti. Nesse romance, Juan Maria Brausen, 
narrador e protagonista, narra sobre sua vida e a de sua esposa, Gertru-
dis, assim como as suas aventuras com a prostituta Queca e uma série 
de outros episódios enquanto imagina uma cidade, Santa Maria, e os 
personagens que a habitam. Brausen (N1) imagina os personagens (P1) 
de Santa Maria, e as suas histórias e peripécias são narradas por um 
narrador (N2) que não participa nos fatos narrados. No � nal do roman-
ce, um dos personagens inventados por Brausen, Díaz Grey, torna-se 
narrador (N3). 

4.3 Narrador

Entre os teóricos, é consenso a a� rmação de que num texto � ccio-
nal considerado narrativo o narrador é o elemento organizador de todos 
os outros elementos que constituem a narrativa. Identi� car o narrador 
constitui um primeiro passo importante para analisar uma narrativa � c-
cional posto que não existe narrativa sem narrador e ele é o elemento 
estruturador de todos os outros. 

Em primeiro lugar, devemos distinguir o conceito de narrador do 
conceito de autor. O narrador é uma entidade � ctícia, enquanto o autor 
corresponde a uma entidade real e empírica. O narrador é aquela enti-
dade que enuncia o discurso, ele protagoniza a comunicação narrativa. 
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Não devemos confundir narrador com autor, aliás todas as entidades 
que fazem parte de uma narrativa literária são � ccionais mesmo que, às 
vezes, elas lembrem pessoas, lugares ou acontecimentos reais. 

De fato, muitas vezes o autor pode projetar sobre o narrador certas 
posturas éticas, culturais, políticas ou ideológicas, porém tal projeção, a 
partir do momento em que se dá em um texto literário, assume caráter 
� ccional e, no nível textual, não encontraremos elementos de autori-
dade que nos deem a garantia de serem atribuíveis ao autor do texto. 
Teremos que lembrar sempre que uma narração literária não consiste 
na mera transcrição de experiências de um autor nem de sua visão do 
mundo, de si mesmo ou dos outros. Ela consiste, antes de mais nada, na 
articulação estética e técnica da linguagem para compor, por meio dessa 
linguagem, experiências, fatos, emoções, ambientes etc. que não con-
seguirão “traduzir” experiências, fatos, emoções ou ambientes vividos, 
mas sim transmutá-los na singular experiência da obra de arte verbal. 

Como elemento organizador da narrativa, o narrador tem diversas 
funções. Em primeiro lugar, ele é detentor da voz narrativa e, como tal, 
fornecerá informações sobre a história, os personagens, o ambiente, os 
lugares etc., de acordo com opções bem de� nidas. Sendo o narrador o 
protagonista da narração, sua voz é observada no nível do enunciado e 
pode manter uma atitude de maior ou menor distanciamento dos fatos 
narrados. O modo como o narrador se desempenha no ato de narração 
determina os diversos tipos de narrador.

4.4 Tipos de narrador

Para identi� car o(s) tipo(s) de narrador da narrativa que objetiva-
mos analisar, teremos que observar a instância de enunciação do discur-
so a partir da qual a(s) voz(es) narrativa(s) se apresenta(m). De acordo 
com esta(s), G. Genette distingue três tipos de narradores: a) autodiegé-
tico, b) heterodiegético e c) homodiegético.

Narrador autodiegéticoa. 
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Se um narrador relata as suas experiências como protagonista princi-
pal da história que está narrando, estaremos diante de um narrador que Ge-
rard Genette chama narrador autodiegético. Frequentemente, seu registro se 
dá na primeira pessoa gramatical. É o caso do narrador no conto do escritor 
argentino Jorge Luis Borges, “Deutsches requiem”, porém isso nem sempre 
acontece. É o caso também do narrador no romance de Albert Camus, A 
Peste, que narra em terceira pessoa e, ao � nal da história, se revela como 
narrador autodiegético. Por esse motivo, é preciso ler com atenção o texto 
que pretendemos analisar, da primeira à última página, para observar casos 
como o do narrador no romance de Camus. 

Jorge Luis Borges (1899-1986)

Não sendo o registro da pessoa gramatical o elemento que nos dê 
a certeza do tipo de narrador em questão, deveremos estar atentos aos 
elementos que indiquem a sua condição de protagonista principal da 
história. Um caso de narrador autodiegético é o que se dá no monólogo 
interior, técnica narrativa que registra o � uxo de consciência do narrador 
e na qual o sujeito da enunciação coincide com o sujeito do enunciado, 
havendo uma coincidência temporal entre o narrador e aquilo que ele 
protagoniza, mas não, naturalmente, em relação àquilo que ele evoca. 
Frequentemente, um narrador autodiegético narra os acontecimentos 
num tempo ulterior àquele em que os fatos aconteceram, não coincidin-
do o passado da história com o presente da narração. Há, então, uma dis-
tância temporal entre os fatos acontecidos e o momento da enunciação. 

Encontramos um bom exemplo de monólogo interior em Th e 
Waves, As Ondas, de Virginia Woolf, escritora inglesa célebre por sua 

Vocês podem ler o conto no 
endereço: http://www.lite-

ratura.us/borges/deutsches.
html

Para saber mais sobre o es-
critor argelino, Albert Camus, 

acessem o endereço: http://
existencialismo.sites.uol.com.

br/camus.htm
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profundidade e sensível exploração dos universos interiores de seus 
narradores e personagens, que ao se remeterem a suas experiências e vi-
vências o fazem a partir do relato efusivo e quase inexaurível dos � uxos 
de consciência que materializa a narrativa.

Em As ondas os especialistas se referem a esse texto como uma ex-
periência quase sinfônica, rítmica, onde os seis personagens alegorizam 
cada qual um tema musical, ou uma espécie de vibração singular (seis 
personagens e a cada tema escrito em itálico, uma narração em “introi-
to”, poderiam indicar talvez as sete notas musicais) cada qual com sua 
personalidade e inquietação existencial para, de algum modo, no decor-
rer da matéria aí narrada (o � uxo enigmático da vida?) se alcançar uma 
espécie de harmonia entre a busca autônoma de cada uma dessas vozes 
e o desejo do encontro delas consigo mesmas. 

A cada ato “musical”, diríamos, há como uma introdução temática 
que descreve a � utuação do tempo em relação a uma paisagem mari-
nha remetendo ao tempo e ao espaço, estes intercalados na conjunção 
necessária dessas instâncias essenciais. As imagens preparam, em cada 
um desses “introitos pagãos”, o próximo movimento, onde os temas, ou 
os personagens, em suas performances interiores, se perpassam e se re-
lacionam uns em relação aos outros, como numa orquestração feita de 
texto e cadência narrativa. 

Seguem fragmentos do início de As Ondas (reparem que o monó-
logo interior aparece ao � nal, na fala de Louis):

O sol ainda não nascera. O mar não se distinguia do céu, 

exceto por estar um pouco encrespado, como um tecido que 

se enrugasse. Gradualmente, conforme o céu alvejava, uma 

linha escura assentou-se no horizonte, dividindo o mar e o 

céu, e o tecido cinza listrou-se de grossas pulsações moven-

do-se uma após outra, sob a superfície, perseguindo-se num 

ritmo sem fi m.

[...]
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- Vejo um anel – disse Bernard – suspenso acima de mim. 

Treme e balança num laço de luz.

- Vejo uma faixa de pálido amarelo – disse Susan – espalhan-

do-se até encontrar uma listra roxa.

- Ouço um som – disse Rhoda –, chip, chap, chip, chap, su-

bindo e descendo.

- Vejo um globo – disse Neville – pendendo como uma péro-

la nos imensos fl ancos de uma colina.

- Vejo uma borla vermelho-vivo – disse Jinny – tramada com 

fi os de ouro.

- Ouço alguma coisa batendo – disse Louis. – A pata de um 

grande animal acorrentado. Bate, bate, não para de bater.

[...]

- Agora foram-se todos – disse Louis. – Estou completamen-

te só. Entraram em casa para o café da manhã e deixaram-

me parado junto do muro entre as fl ores. É muito cedo, antes 

da hora das aulas. Cada fl or é uma pequena nódoa nos ver-

des profundos. As pétalas são arlequins. Caules erguem-se 

das cavidades negras. Flores bóiam como peixes de luz nas 

águas escuras e verdes. Pego um caule na mão. Sou o caule. 

Minhas raízes descem às profundezas do mundo, varando 

a terra seca e a terra úmida, atravessando veios de chumbo 

e prata. Sou todo fi bras. Tremores sacodem-me, o peso da 

terra pressiona minhas costelas. Aqui em cima meus olhos 

são verdes folhas cegas. Sou um menino em calças de fl anela 

cinza, o cinto preso por uma serpente de latão. Meus olhos lá 
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em baixo são os olhos sem pálpebra de uma estátua de pedra 

num deserto do Nilo. Vejo mulheres que passam com cânta-

ros vermelhos em direção ao rio; velo camelos balouçando e 

homens com turbantes. A meu redor ouço pisadas, tremores, 

agitação. 

[...] 

Encontramos outro excelente exemplo de monólogo interior, nas 
últimas páginas (mas também por toda a narrativa, pois se trata de uma 
estratégia e uma técnica narrativa muito utilizada por seu autor) do fa-
moso romance Ulisses do escritor irlandês James Joyce, livro marco da 
narrativa ocidental do início da modernidade publicado em 1922. Sabe-
mos que nesse enorme romance há uma metaforização que trans� gura 
em paródia a narrativa de Homero, a Odisseia, com sua divisão em 18 
partes (para alguns estudiosos 24), na cidade de Dublin, no século XX. 
Aí ocorre o relato da jornada de um dia, o 16 de junho de 1904, dividido 
nas 18 horas para as quais corresponde um capítulo da narrativa. 

O romance de Joyce se conclui quando, estendendo-se por dezenas 
de páginas, a personagem Molly Bloom (Penélope), mulher de Leopold 
Bloom (Ulisses ou Odisseus), e Stephen Dedalus (Telêmaco), alter ego de 
Joyce, esses três personagens principais (junto a dezenas de outros per-
sonagens secundários) relatam praticamente sem nenhuma interrupção 
– a não ser o uso de apenas três pontos que dividem o � uxo narrativo em 
três blocos consecutivos e ininterruptos – uma representação de cenas 
que indicam de algum modo e � nalmente o próprio � uxo da vida.

Encontramos outro exemplo de monólogo interior no breve conto 
de Gabriel Garcia Márquez, intitulado “Amargura de três sonâmbulos” 
e que faz parte do livro Olhos de cão azul

O escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez (1928), prêmio No-
bel de Literatura em 1982, é um dos escritores mais importantes da 
renovação literária da América Hispânica do século XX. 
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Seu extraordinário romance Cem anos de solidão é uma obra-pri-
ma do realismo mágico, termo que se refere a um tipo de narrativa 
que funde o realismo literário com elementos fantásticos e maravi-
lhosos. Referindo-se a esse tipo de literatura da qual ele é um dos 
maiores representantes, Garcia Márquez chama a atenção sobre o 
fato da realidade na América Latina extrapolar os meios conven-
cionais de interpretação, convocando um modo outro de leitura da 
realidade que teria dado origem à sua literatura. 

Gabriel Garcia Márquez (1928)

Encontraremos um exemplo de narrador autodiegético no romance 
A vida breve (1950), de Juan Carlos Onetti. O narrador, Juan Maria Brau-
sen, narra fatos de seu presente histórico, intercalando-os com fatos de 
sua vida passada e, ao mesmo tempo, se entrega à imaginação criadora de 
um universo � ccional (a � cção dentro da � cção), imaginando uma cida-
de, Santa Maria, e os personagens que nela habitam. A personalidade de 
Brausen, ao longo da narrativa, vai se desdobrando no jogo pronominal 
entre eu e ele. Outro exemplo encontramos no conto de Julio Cortázar, 
“Depois do almoço”, com um narrador autodiegético “eu” que nos conta 
a história e nos introduz no tempo e no espaço do conto. 

Narrador heterodiegéticob. 

Quando um narrador não participa dos fatos que relata, ou seja, 
não faz nem fez parte da história que narra, estaremos diante de um 
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narrador que G. Genette designou com o nome de narrador heterodie-
gético. Frequentemente, esse tipo de narrador se expressa na terceira 
pessoa, mantém um certo anonimato e grande autoridade em relação 
àquilo que narra. O narrador heterodiegético normalmente narra fatos 
já acontecidos, colocando-se num tempo posterior ao tempo em que os 
fatos por ele narrados aconteceram. 

Podemos observar um exemplo deste tipo de narrador na última 
parte de O Som e a Fúria, de William Faulkner, que já tivemos a oportuni-
dade de comentar anteriormente. De fato esse romance tem quatro narra-
dores diferentes e apenas nesta última parte o narrador se posiciona fora 
da história, narrando os passos e as características da personagem Dilsey.

Vejamos um fragmento do texto onde esse narrador, considerado 
por muitos estudiosos a impostação da voz do próprio autor, busca fa-
zer emergir ao � nal uma visão exterior à narrativa, talvez para valorar 
no � m da história a própria posição singularíssima e sofrida de Dilsey 
– posição de força, � delidade e sacrifício incondicional – em meio à 
trágica família Compson:

Abril/8/1928

O dia nasceu pálido e gelado. Uma parede móvel de luz cin-

zenta vinda do Nordeste, que, em vez de se dissolver em umi-

dade, parecia desintegrar-se em minúsculas e venenosas par-

tículas como poeira, precipitando menos uma umidade do 

que uma substância próxima do óleo fi no, incompletamente 

congelada. Quando Dilsey abriu a porta da cabana e saiu, 

teve a sensação de que agulhas lhe trespassavam a carne len-

tamente. Ela trazia um chapéu de palha preto, empoleirado 

sobre o turbante, e uma capa de veludo castanho, debruada 

com uma pele puída e anônima sobre um vestido de seda 

púrpura. Ficou um momento no limiar da porta, com o rosto 

enrugado e gasto levantado para o tempo, e uma mão ema-

ciada e escamosa como a barriga de um peixe, depois afastou 

a capa para o lado e examinou o peito do vestido.
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O vestido caía-lhe com a magreza dos ombros, por cima dos 

peitos caídos, depois apertava sobre o estômago, arredondan-

do-se como um balão por cima das roupas interiores, [...]

Dir-se-ia que os músculos e tecidos tinham sido coragem e 

energia consumida pelos dias, pelos anos, a tal ponto que só 

o indomável esqueleto fi cara de pé, como uma ruína ou mar-

co de sinalização sobre a impermeabilidade das entranhas 

adormecidas. Este corpo estava sobrepujado de uma cara 

acabada, em que os próprios ossos pareciam encontrar-se 

fora da carne, com uma expressão ao mesmo tempo fatalista 

e de infantil desapontamento atônito até o momento em que 

se virou e voltou a entrar em casa cuja porta fechou (FAULK-

NER, s./d., p. 205-206).

Narrador homodiegéticoc. 

Quando um narrador relata fatos que ele mesmo vivenciou como 
personagem, mas não como protagonista central, observaremos a ocor-
rência de um narrador que G. Genette designou com o nome de narra-
dor homodiegético. Esse tipo de narrador se diferencia do heterodiegético 
porque retira de sua própria experiência como personagem as informa-
ções que lhe permitem contar a história, porém se diferencia também do 
narrador autodiegético porque não é o protagonista principal dessa his-
tória. Ele pode ir de simples observador a personagem secundário, man-
tendo, porém, uma relação de solidariedade com o personagem central. 
Encontramos um exemplo de narrador homodiegético no extraordiná-
rio conto de Juan Carlos Onetti, “Bienvenido Bob”. O conto narra duas 
histórias que se encontram no � nal e que conhecemos por meio de um 
narrador homodiegético, testemunha dos fatos narrados. 
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Resumo 

Neste Capítulo estudamos o conceito de Narração, que consiste no 
próprio ato de narrar acontecimentos � ctícios. A narração é a instância 
produtiva do discurso, ou seja, a instância de enunciação do discurso, 
aquela que produz o enunciado. Também estudamos uma das entidades 
mais importantes da narrativa, o Narrador, e os diferentes Tipos de 
Narradores, frisando que não se deve confundir narrador com autor. 
Por � m, estudamos que, ao se dar numa narrativa a ocorrência de mais 
de um ato narrativo, ou seja, de mais de uma enunciação narrativa emi-
tida por narradores que não estão no mesmo nível narrativo, observa-
mos a presença de Níveis Narrativos diferentes. 
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5 Estratégia Narrativa e 
Composição

Neste Capítulo, continuaremos estudando conceitos referentes à Narração, 
tais como Estratégia Narrativa e Composição, importantes elementos 
da escrita de uma narrativa fi ccional e de cuja elaboração por parte do 
escritor em muito depende o resultado fi nal de um relato.

5.1 Estratégia narrativa

Em sua acepção geral, estratégia implica as formas organizadas das 
ações e dos meios possíveis para se atingir um objetivo especí� co. Ter-
mo geralmente utilizado em relação às formas ou sistemas de combate 
militar ou a práticas desportivas e políticas, o termo “estratégia” também 
pode ser usado para se referir a qualquer prática que exija uma organi-
zação de operações e procedimentos táticos que conduzam a um deter-
minado objetivo ou � nalidade. 

Na narrativa literária, os procedimentos estratégicos escolhidos 
por um autor para a composição de seu texto são de fundamental im-
portância posto que um romance, por exemplo, exige toda uma re� exão 
sobre a sua construção, ou seja, sobre a articulação concreta do material 
narrativo de composição textual orientado por uma estratégia determi-
nada. As estratégias escriturais, quando su� cientemente pensadas e de-
� nidas, podem garantir à obra importantes efeitos. 

Por exemplo, no romance Conversa na Catedral, de Mario Vargas 
Llosa, a técnica de “diálogos cruzados”, na qual o escritor peruano é 
mestre, não se esgota numa questão estilística ou técnica, ela faz parte 
de uma estratégia escritural que potencializa a polifonia, ou seja, as vá-
rias vozes ou cruzamentos de textos que estão presentes em um texto. 
Segundo M. Bakhtin: “Todas as palavras e formas que povoam a lingua-
gem são vozes sociais e históricas, que lhe dão determinadas signi� ca-
ções concretas e que se organizam no romance em um sistema estilístico 
harmonioso [...]” (BAKHTIN, 1988, p. 100-106). 

Para saber mais sobre os 
conceitos de polifonia e 
dialogismo trabalhados por 
M. Bakhtin, recomendamos a 
leitura do artigo do escritor 
e professor Cristovão Tezza 
no endereço: http://pphp.
uol.com.br/tropico/html/
textos/1900,1.shl
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Tanto o cruzamento de diálogos como a construção fragmentária 
das histórias de Conversa na Catedral fazem parte da uma estratégia 
narrativa escolhida por seu autor que leva os críticos a fazerem a� rma-
ções como a seguinte:

Conversa na Catedral é, além de uma duríssima argüição política, uma 

lição de técnica. Todo o romance se estrutura como um caleidoscópio 

no qual a trama se cria a partir das combinações e re combinações de 

pequenos trechos de vida que se fundem aleatoriamente para cons-

tituir fi guras. Cada capítulo se constrói a partir de trechos de história 

alinhavados, construídos a partir de retalhos: conversas superpostas, 

passados e futuros que vêm e vão alinhavados no relato do presente, 

monólogos interiores que se deslizam nos diálogos... Quase como se a 

estrutura imperiosamente ativa do relato fosse o antídoto contra a ina-

ção de cada personagem: a dinâmica do narrador contra a estaticida-

de de suas criaturas (ETXEBARRIA, 2001. Disponível em: <http://www.

elmundo.es/2001/06/29/cultura/1015807_imp.html>).

Poderíamos dizer que se Mario Vargas Llosa utiliza a técnica de 
“diálogos cruzados”, William Faulkner justamente calcou um dos traços 
narrativos de seu texto O Som e a Fúria nesse tipo de estratégia já em 
1929, seguindo uma tendência que Joyce colocara em prática de forma 
brilhante já em Ulisses de 1922.

De fato, o romance se inicia com o narrador, Benjamim, que na 
verdade chama-se Maury e que é chamado constantemente de Benjy 
por seus irmãos e pelos empregados que cuidam dele. Ele narra os lan-
ces vividos (daqueles que pode ter consciência, sendo um personagem 
que tem uma de� ciência mental) entre o desespero e os momentos de 
calma que são representados pela recorrência de uma experiência trau-
mática de choros compulsivos ou pela visão de luzes e luminosidades 
tranquilizantes, ou sombras que se estendem em direções variáveis. 

Em meio a sua narrativa, entremeada por esses altos e baixos, outras 
vozes se cruzam numa sequência de diálogos que só pode ser bem com-
preendida em seu enredo, com a continuidade da leitura das outras três 
partes que formam, cada qual, intercaladamente, as focalizações e o amál-
gama narrativo que situa a história em períodos de tempo intercalados. 

Para ler sobre esse romance 
singular de Mario Vargas 

Llosa, recomendamos o ende-
reço: http://www.geocities.
com/boomlatino/vobra04.

html
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Ao mesmo tempo, esses diálogos cruzados podem estabelecer ainda 
outra complexidade, quando indicam justamente a polifonia “natural” 
que pode ocorrer quando se trata justamente de cenas onde crianças ou 
jovens, todos em sua excitação juvenil, falam mais ou menos ao mesmo 
tempo. Essa polifonia ainda é mais uma vez complexa quando percebe-
mos que momentos que surgem nos diálogos podem tratar de tempos 
diferentes dentro do enredo. A� nal, trata-se de um narrador que com-
preende e narra os fatos de sua memória de um modo singularmente 
“especial” e que tem em momentos diferentes do tempo narrativo a con-
� uência de momentos do tempo da história.

O leitor perceberá só depois e ao longo de um esforço de leitura e 
de imersão na narrativa interior de um personagem “idiota” que os no-
mes dos personagens se referem cada qual a um personagem diferente e 
com seu papel singular na história da família Compson. Os personagens 
da família, os empregados e os animais.

Vejamos um breve trecho do texto narrado por “Benjy” seguido 
dos diálogos cruzados que têm lugar na memória do narrador dessa pri-
meira parte.

Abril/7/1928

Através da vedação, entre as ramas das plantas, eu os via ba-

ter. Encaminhavam-se para a bandeira e eu seguia a vedação. 

Luster buscava qualquer coisa na grama junto à arvore das 

fl ores. Eles tiraram a bandeira e bateram. Depois voltaram 

a pôr a bandeira e foram até o terrapleno, e ele deu a tacada 

e o outro também. Eles prosseguiram e eu segui a vedação. 

Luster afastou-se da árvore das fl ores e seguimos a vedação, 

e eles pararam e nós paramos e eu olhei através da vedação 

enquanto Luster andava à caça na relva.

- Aqui, Caddie! – Bateu o terreno. Atravessaram o prado. 

Agarrei-me à vedação e os vi afastarem-se.
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- Olha para isto agora – disse Luster. – Não quer ver, com 

trinta e três anos e ainda te portas assim. Depois de eu ir 

até a cidade para eu te comprar aquele bolo. Acaba com essa 

choradeira. Não vais me ajudar a procurar os vinte e cinco 

cents para eu ir ao espetáculo esta noite?

Batiam ainda um pouco do outro lado do prado. Segui a ve-

dação até onde estava a bandeira. Ela esvoaçava sobre a gra-

ma brilhante e as árvores.

[...]

- Espera aí disse Luster. – Ficaste outra vez preso no prego. 

Não sabes passar por aqui sem te prenderes no prego.

Caddie soltou-me e passamos para o outro lado. O tio Maury 

disse para não nos deixarmos ver por ninguém, de maneira 

que é melhor nos abaixarmos aqui, disse Caddy. Abaixa-te, 

Benjy. Assim, baixamo-nos e atravessamos o jardim, onde as 

fl ores nos roçavam e despedaçavam contra nós. [...]

- Põe as mãos nos bolsos – disse Caddy. Ou vão gelar. Não 

queres que as mãos te gelem no Natal, não é?

- Está muito frio lá fora – disse Versh. – Não queres sair.

- Que se passa agora – disse a mãe.

- Ele quer sair – sugeriu Versh.

- Deixa-o sair replicou o tio Maury.

- Tu, Benjamin – tornou a mãe. – Se não és bom, vais para a 

cozinha.

[...] 

(FAULKNER, s./d., p. 17-18).
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No texto literário, a estratégia narrativa é concebida como relacio-
nada às possibilidades materiais para a produção da escritura literária 
por parte do autor com vistas à execução de seu projeto narrativo. Os 
procedimentos relacionados à estratégia narrativa variam segundo o 
projeto artístico de cada autor e as possibilidades materiais relacionadas 
ao objeto artístico e aos meios que o autor concebe para realizá-lo.

Determinadas escolhas de tema, assunto e contexto da história, no 
caso de uma narrativa romanesca, implicarão determinados conheci-
mentos. No caso de um romance histórico, o autor terá que pesquisar o 
contexto histórico no qual se encaixam as ações e acontecimentos que 
pretende narrar. Essas escolhas implicarão, por sua vez, uma determina-
da opção estratégica ampla que diga respeito à criação de um esboço ge-
ral da história, à criação de cenas ou “motes” para o relacionamento de 
alguns personagens e até a uma estruturação estratégica bem pensada 
com vistas à organização de um cronograma de escritura dos capítulos 
ou partes da história. Não existe um manual de estratégia narrativa, pois 
o campo da criação literária ou artística em geral é constituído de in� ni-
tas possibilidades e arranjos dentro da in� nidade de criações possíveis 
de serem imaginadas.

Com relação à estrutura narrativa propriamente dita, a estratégia 
narrativa se impõe como relação intrínseca entre os elementos que fa-
zem parte da � cção com objetivos mais ou menos precisos. Esses obje-
tivos vão desde a construção ou a descrição de um espaço para a ação, 
o tratamento temporal da história, as estratégias temporais que carac-
terizaram o discurso narrativo, até a estratégia geral ligada ao relacio-
namento entre as partes ou capítulos da história. Isso permitirá causar 
um efeito, seja de estabelecimento de uma lógica interna das situações 
narradas, seja na con� guração do relacionamento das ações dos perso-
nagens entre si, seja, � nalmente, no englobamento geral da descrição 
das cenas, da ação romanesca e da sequência do enredo com vistas ao 
desfecho da história.

A estratégia narrativa con� gura a escolha do nível narrativo, da 
perspectiva narrativa, constituindo formas determinadas de focalização 
narrativa, no intuito de alcançar certas metas tanto pragmáticas no nível 
da execução do enredo quanto estéticas e estilísticas, colaborando para 
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a descrição ou instituição de climas e ambiências especí� cas e de ações 
ou, em sentido mais amplo, o próprio conjunto das partes ou dos capí-
tulos que devem ser concatenados, seguindo uma certa lógica narrativa 
pertinente ao projeto escritural do autor. 

5.2 Composição

O conceito de composição faz parte tanto das artes quanto de ou-
tras disciplinas e se relaciona de maneira geral ao modo como as partes 
de uma obra se elaboram e se concatenam em função de certa organici-
dade geral do sistema ou do objeto artístico em questão. A composição 
pode ser observada numa obra musical, numa fotogra� a, numa pintura, 
num � lme, numa obra arquitetônica, num romance ou conto e até na 
programação de um jardim ou nas roupas, nos acessórios e nos pentea-
dos que um estilista de moda escolhe para compor o visual das modelos 
que des� larão a sua obra. 

A composição de um conto ou de um romance não tem o caráter 
meramente “ornamental”: mais que isso, a composição de uma narrati-
va, ou seja, o modo como se relacionam entre si os pontos de vista, os 
níveis narrativos, as vozes narrativas etc., irão compor um determinado 
tipo de texto e não outro.  

Os teóricos da narrativa consideram o romance um campo funda-
mental para os problemas que surgem da questão da composição. Isso 
se deve ao número de personagens (normalmente mais elevado que o 
número de personagens nos contos), à quantidade de intrigas além da 
intriga principal em torno da qual se elaboram as outras, aos diferentes 
pontos de vista etc., elementos que devem ser trabalhados de modo a 
compor uma obra que tenha sua coerência interna mesmo até quando 
ela quiser assumir certo tom caótico ou de � uxo de pensamentos mistu-
rados com estados alterados de consciência ou estados oníricos como, 
por exemplo, na literatura surrealista.

O romance revela todo um espectro de variáveis que estão relacio-
nadas à composição. Por exemplo, o modo como os conceitos de intri-
ga, de foco narrativo (que é a posição em que se coloca o narrador na 

Leiam sobre surrealismo no 
endereço: http://www.histo-

riadaarte.com.br/surrealismo.
html
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narrativa), de espaço e tempo da história e do discurso constroem ou 
compõem uma organicidade especí� ca na narrativa.

Todos esses conceitos que relacionamos acima e que são organi-
zados a partir de uma determinada composição de seus elementos in-
ternos, ou seja, o modo como as características de cada personagem se 
organizam na intriga – a perspectiva ou o ponto de vista do narrador 
(hetero, auto ou homodiegético), as con� gurações intrínsecas do espa-
ço e do tempo no desencadear da história – estão relacionados, segun-
do alguns teóricos da narrativa, a dois tipos básicos de composição no 
romance: a composição fechada, que con� gura uma intriga encadeada, 
equilibrada e organizada de forma lógica no sentido da realização de um 
momento conclusivo irreversível, também chamado desenlace, e a com-
posição aberta, onde o desenvolvimento da intriga carece de desenlace 
evidente. Nesta forma de composição, os episódios da história se conec-
tam de forma variada, podendo ser estruturados a partir de estratégias 
narrativas especí� cas que, através de uma sintaxe própria, compõem 
um encadeamento possivelmente não linear do enredo.

As formas de composição de uma obra artística em geral e de uma 
obra literária em particular estão associadas ao contexto sócio-histórico 
de uma determinada sociedade ou cultura especí� cas. Como foi comen-
tado anteriormente no caso do conceito de anti-herói, o contexto histó-
rico abrange uma série de variáveis que apontarão para possibilidades 
de descrição do modo, das estratégias e das con� gurações próprias a um 
determinado momento da produção artística de uma sociedade particu-
lar ou da sociedade. Hoje em dia, podemos pensar, por exemplo, na efe-
tivação de formas composicionais literárias que não poderiam ser postas 
em prática há poucas décadas, como, por exemplo, a arte computacional 
ou os novos gêneros narrativos coletivos com suporte multimídia. 

Como provocação desses temas contemporâneos em um contexto 
“globalizado”, pode-se a� rmar junto ao conceito de composição que esses 
novos gêneros narrativos (Blogs, salas de discussão, arte multimídia, tex-
tos coletivos relativamente abertos etc.) marcam de forma bastante clara 
as teses de importantes críticos como Michel Foucault e Roland Barthes, 
entre outros, que a� rmaram na década de 1960 e 70 a “morte do autor” 
(como veremos mais adiante).

Vocês podem obter infor-
mações biográfi cas e biblio-
gráfi cas sobre esses autores 
visitando http://es.wikipedia.
org/wiki/Michel_Foucault 
(para M. Foucault) e http://
es.wikipedia.org/wiki/Roland_
Barthes (para R. Barthes)
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Concluindo, diríamos que é necessário compreender essa a� rma-
ção em seu sentido “compósito”, ou seja, que o autor passa a ser com-
preendido a partir de uma densa re� exão institucional que relaciona a 
produção cultural em geral com todo um pensamento crítico e � losó-
� co e que observa o sentido da autoria como relacionado amplamen-
te a um determinado contexto do conhecimento e da técnica de uma 
civilização posteriormente “hiperglobalizada”. Isso não quer dizer que 
não existam autores, o que seria simplesmente absurdo. Signi� ca que o 
modo de atuação e o modo de concepção dos conceitos e de uma histó-
ria e pensamento sobre essas categorias puderam, a partir dessas teses, 
reivindicar uma relativização da concepção ou da própria composição 
de instituição crítica em geral, que não cessara de relativizar-se, sendo 
essa a sua potência crítico-re� exiva autêntica. 

O caráter crítico de uma operação interpretativa transforma-se 
com o desenvolvimento das formas, dos modos e das possibilidades te-
óricas e técnicas de acesso ao conhecimento. Por isso, uma obra literária 
não pode mais ser associada diretamente às características biográ� cas 
de um autor. Uma obra literária não pode ser explicada ou interpretada 
apenas em função das características biográ� cas e mesmo históricas de 
um “autor”. A linguagem é um fenômeno de dimensão múltipla que se 
abre no tempo e no espaço e constitui, de forma complexa e pluralizada, 
os diversos domínios do conhecimento humano. A literatura, ao operar 
seu sentido, que pode ser inclusive o de relativizar o sentido a partir da 
linguagem, deve, ao ser observada criticamente, levar em conta a multi-
plicidade dinâmica do evento da linguagem nas esferas � losó� ca, cien-
tí� ca e artística do conhecimento humano.

Resumo 

Neste Capítulo estudamos dois conceitos da maior importância para a 
escritura e análise de uma narrativa: a estratégia narrativa e a composi-
ção. A Estratégia Narrativa con� gura a escolha de, por exemplo, o nível 
narrativo, a perspectiva narrativa, o tipo de narrador etc., no intuito de 
alcançar certas metas no nível da execução do enredo, tanto estéticas 
quanto estilísticas, colaborando para os climas e as ambiências especí� -
cas das ações e, em sentido mais amplo, visando ao próprio conjunto das 
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partes ou capítulos que devem ser organizados seguindo uma certa ló-
gica narrativa pertinente ao projeto escritural do autor. De acordo com 
a estratégia que o autor de� niu para sua narrativa, ele terá que de� nir, 
também, o tipo de Composição de seu texto, ou seja, o modo como irão 
se estruturar pela linguagem as partes para compor o todo de sua obra.
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6 Uma Revisão dos Conceitos de 
Autor e de Leitor

Neste Capítulo serão apresentadas algumas refl exões sobre os conceitos de 
Autor e de Leitor, a partir dos críticos franceses Roland Barthes e Michel 
Foucault.  

Autor e Leitor

Para muitos pesquisadores, o conceito mais polêmico dos estudos 
literários é o de autor. Alguns poderão se perguntar como é possível que 
algo aparentemente tão simples como o fato de alguém escrever uma 
obra, assiná-la e publicá-la e, logo após, passar a ser considerado seu “au-
tor” possa provocar discussões tão acaloradas. Como qualquer outra no-
ção ou qualquer outro valor, o conceito de autoria pode ser colocado em 
pauta e criticado, ou seja, não aceito como algo estável e inquestionável. 
De fato, o conceito de autoria, uma “invenção moderna”, como a� rmou 
Roland Barthes, começou a entrar em crise já a partir da metade do século 
XIX com a poesia do Romantismo, com autores como Edgar Allan Poe, 
por exemplo. É no século XX, porém, mais concretamente nas décadas 
de 1960 e 70, e no âmbito da crítica literária francesa, que se deu uma 
discussão sobre os conceitos de Autor e de Leitor, de grande impacto nos 
meios acadêmicos. 

Dentre outros importantes � lósofos, teóricos e críticos que têm tra-
tado o problema da autoria e da leitura, abordaremos aqui apenas de 
Michel Foucault e Roland Barthes. 

Consoante com a crise da noção de autoria que vinha se desenvol-
vendo fortemente já na primeira metade do século XX, Roland Barthes 
lançou, em 1968, um ensaio que escandalizou o meio acadêmico con-
servador mais pelo seu título que pelo seu conteúdo: “A morte do autor”. 
Barthes trabalha nesse ensaio com a ideia de que a autoria é um conceito 
que pode ser relativizado em seu sentido e em seu valor aparentemente 
óbvio. Isso porque o papel da crítica é justamente poder se perguntar 
como surgem e como se desenvolvem na história certos conceitos ou 

Vocês podem ler um artigo 
que aborda criação literária 
escrito por Poe no site: http://
xroads.virginia.edu/~HYPER/
poe/composition.html

Para ter acesso a uma intro-
dução ao pensamento de 
Foucault e Barthes, vocês 
podem acessar os links 
que dão acesso à biblio-
teca eletrônica Wikipedia. 
Será fundamental ler a 
introdução sugerida pelo 
link http://pt.wikipedia.
org/wiki/P%C3%B3 sobre 
estruturalismo para estar a 
par do importante movi-
mento crítico chamado 
pós-estruturalismo e que se 
desenvolve como resposta 
ao estruturalismo, descrito 
em: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Estruturalismo
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ideias. A partir desse questionamento, Barthes percebe que o conceito 
de autor está vinculado a uma noção que advém principalmente do pe-
ríodo romântico, em que havia a ideia de que a obra literária é fruto di-
reto da inspiração do autor, sendo este último aquele que, dando forma 
à inspiração, con� gura a obra. 

Seguindo essa ideia, o lei-
tor seria aquele ser passivo que 
simplesmente leria ou procura-
ria entender o signi� cado dado 
na obra pelo criador, ou seja, 
pelo autor. Desse modo, o autor 
é pensado e assumido nesse mo-
mento, que localizamos no sécu-
lo XIX, como centro irradiador 
da obra, cabendo ao leitor e tam-

bém ao crítico apenas ler a obra enquanto repositório de uma inspiração 
transcendente, inabalável, possuidora de um signi� cado único, muitas 
vezes secreto e que precisaria ser “desvendado”.

A obra concebida como compósito de texto e contexto histórico, no 
sentido que lhe dá Barthes, já não tem o mesmo sentido que teria em ou-
tros momentos históricos, em que a � gura do autor, como na Idade Mé-
dia, por exemplo, não tem o mesmo signi� cado que na Idade Moderna, 
em que certa noção de indivíduo e de burguesia se contextualiza a partir 
de densas transformações econômicas como também sociais e culturais. 

Se o texto é um compósito de relações onde cabe ao autor uma 
função especí� ca segundo cada momento histórico, o leitor também se 
relaciona com o texto de uma forma diferenciada daquela de simples e 
passivo consumidor da obra. Tecido de relações contextuais e rede de 
citações oriundas de diferentes momentos e espaços, o texto se abre ao 
leitor e se dá como acontecimento nessa abertura à leitura. Nesse senti-
do, não se pensa mais numa leitura sobre o que a obra esconderia em si 
própria, no segredo de sua inspiração dada pelo criador romântico, mas 
sim que cada leitura, ao se confrontar com a rede de relações internas e 
externas ao texto, torna o leitor um pouco criador do sentido que esses 
contextos forjam a partir dos textos. 

Roland Barthes (1915 – 1980)
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Em resumo, quando Roland Barthes percebe historicamente des-
dobramentos de sentidos entre as noções de autoria e de leitura, o que 
está em jogo é uma complexa relação da própria linguagem enquanto 
possibilidade de abstração e execução do conhecimento e da experiên-
cia humana. Esse jogo de relações, ou seja, as relações entre a experi-
ência e a linguagem que a narra, se dá na forma do texto e do contexto, 
vale dizer, texto e contexto – enquanto conceitos que operacionalizam 
a linguagem – nos possibilitam compreender a complexidade e a den-
sidade da experiência histórica, e esta seja, em nosso caso especí� co, 
con� gurada como literatura.

Para Foucault, o autor deveria ser compreendido como estando 
vinculado a certas relações e funções especí� cas e variáveis de seu mo-
mento histórico. Se texto e contexto para Barthes se conformam mu-
tuamente como tecido de relações históricas, para Foucault a noção de 
discurso carrega o sentido mutável em cada momento histórico, dos con-
textos e dos movimentos de poder que em cada momento se atualizam 
em formas discursivas passíveis de serem analisadas. O discurso seria, 
em relação à noção de texto em Barthes, o modo como se organizam no 
texto as diversas formas de experiências, sejam experiências históricas, 
cientí� cas, � losó� cas ou literárias.  

Nesse sentido podemos a� rmar com Barthes que a escritura, ou seja, 
o próprio movimento complexo entre discurso, texto e contexto, “é esse 
lugar neutro, composto, oblíquo, onde vai parar nosso sujeito, o preto e 
branco onde acaba por perder-se toda identidade, começando pela pró-
pria identidade do corpo que escreve” (BARTHES, 1968, p. 65-71). A� r-
maremos também que “o Autor é um personagem moderno, produzido 
indubitavelmente pela nossa sociedade [...] na la medida em que, ao sair 
do Medievo, descobre o prestígio do indivíduo” (BARTHES, 1987, p. 67). 

As controvérsias a respeito da “morte do autor” podem ser pensa-
das a partir de alguns marcos da crítica contemporânea. Se os conceitos 
de autor, de leitor e mesmo de homem têm sua historicidade como cam-
pos discursivos que forjam seus valores de verdade, isso signi� ca que 
uma suposta unidade de signi� cado e de verdade do próprio “eu” foi 
posta em xeque. Aí está a importância da obra de Sigmund Freud no que 
se relaciona a essa questão. 

Vocês podem ler sobre Sig-
mund Freud fundador da psi-
canálise, no endereço: http://
es.wikipedia.org/wiki/Freud
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Freud, ao descobrir a importância, o papel e o intercâmbio do in-
consciente junto à consciência, relativiza e desestabiliza uma série de 
conceitos � losó� cos e psicológicos aproximando-se, a seu modo, do 
pensamento crítico de Nietzsche e de � lósofos, lógicos e críticos da lin-
guagem como Wittgenstein e o chamado Círculo de Viena.

Michel Foucault (1926 – 1984)

Para Foucault, a noção de autor e sua importância relativa estarão 
vinculadas muito menos ao suposto plano da produção «originária» e 
singular do texto literário que a uma função complexa e variável do au-
tor no seio da sociedade e do momento histórico a que pertence. Essa 
função complexa e variável se dá a partir de um olhar sobre a historici-
dade do conceito e da função do autor. Essa historicidade do conceito de 
autor está ligada diretamente a seus momentos e às formas discursivas 
que institucionalizam certas produções de conhecimento, construindo 
o sentido e o valor entre o nome próprio de uma autoria e a escola, a 
ciência ou a arte de um determinado indivíduo em determinado mo-
mento histórico passível de ser analisado. 

Com Nietzsche, Freud e Marx, por exemplo, podemos desenhar um 
esboço de possibilidades discursivas em domínios relativamente dife-
rentes do conhecimento humano: mesmo para esses pensadores, sendo 
autores consagrados, sua relevância pode se localizar não em seu papel 
individual ou em sua importância singular, mas no efeito e na instaura-

Vocês podem saber mais 
sobre Nietzsche, Wittgenstein 

e o Círculo de Viena visitan-
do respectivamente: http://

es.wikipedia.org/wiki/Nietzs-
che, http://es.wikipedia.org/
wiki/Ludwig_Wittgenstein  e 
http://es.wikipedia.org/wiki/
C%C3%ADrculo_de_Viena



111

CAPÍTULO 6Uma Revisão dos Conceitos de Autor e de Leitor

ção de discursos que passam a funcionar independentes de sua origem, 
digamos, autoral. No caso de Nietzsche, quando constrói um discurso 
� losó� co que tem como base a crítica � lológica da linguagem; Freud, 
ao descobrir a importância e o intercâmbio do inconsciente enquan-
to depositário das complexas relações afetivas da experiência humana; 
Marx, ao desenvolver toda uma ampla teoria das trocas econômicas ten-
do como resultante o conceito de Capital.

Segundo Foucault, mais importante que a� rmar o gênio e a capaci-
dade de pensamento abstrato ou ordenado desses pensadores, ou autores, 
seria perceber de que modo seus pensamentos podem ser analisados do 
ponto de vista de suas construções especí� cas e de seus arranjos teóricos 
partilhados em um contexto epistemológico passível de ser analisado. 
Cada um desses pensadores e � lósofos contribui para uma determinada 
forma de se pensar a autoria no século XX, por exemplo, com Foucault e 
Barthes, dentre outros. Isso não signi� ca que outros importantes pensa-
dores, � lósofos e escritores já não estivessem participando dessas ideias.

Em resumo, a questão do autor e do leitor percebida a partir desses 
dois críticos, Barthes e Foucault, se relaciona ao modo como o valor e o 
sentido dos conceitos em sua historicidade podem ser pensados critica-
mente em suas esferas epistemológica e institucional. Em outros termos, 
como em toda produção de conhecimento há necessariamente lingua-
gem, esta se organiza discursivamente na forma da produção de textos 
que pertencem, nessa mesma dinâmica, aos contextos, e que daí se pode 
novamente operar uma crítica de suas produções e de seus efeitos en-
quanto produtores de sentido e de valor. 

Autor e Leitor são elementos importantes de uma múltipla rede de 
relações que se dá a partir da linguagem e que, a partir de suas variadas 
formas, seja estética, � losó� ca ou cientí� ca, constroem um sentido sem-
pre passível de ser reavaliado. Cada qual desses termos, ou elementos, 
tem um papel variável segundo a época e as formas em que cada época 
os organiza discursivamente ao valorizar a sua produção de experiência 
de sentido (estético, � losó� co, cientí� co) a partir da linguagem, da es-
critura de seus jogos discursivos e em função de seus textos. 

Leiam o seguinte fragmento do ensaio “O que é um autor?”, de Mi-
chel Foucault:

http://pt.wikipedia.org/wiki/
Ordem_do_Discurso
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Chegaremos fi nalmente à idéia de que o nome do autor não 

se dá como nome próprio do interior de um discurso ao indi-

víduo real e exterior que o produziu, mas que ele percorre, de 

algum modo, no limite dos textos que separa, bifurca, que ele 

manifesta o modo de ser, ou, ao menos, que ele caracteriza. Ele 

manifesta o evento de um certo conjunto de discursos e ele se 

refere ao estatuto desse discurso no interior de uma sociedade 

e no interior de uma cultura. O nome do autor não está situa-

do no estado civil dos homens, ele não está tampouco situado 

no interior da fi cção da obra, ele está situado na ruptura que 

instaura um certo grupo de discursos e seu modo específi co 

de ser. Poderíamos dizer, portanto, que há numa civilização 

como a nossa um certo número de discursos que são possui-

dores da função “autor”, tanto quanto outros que não a pos-

suem. Uma carta privada pode ter certamente um signatário, 

ela não tem um autor. Um contrato pode ter um avalista, ele 

não tem um autor. Um texto anônimo que lemos na rua em 

um muro terá um redator, ele não terá um autor. A função 

autor é, portanto, característica do modo de existência, de cir-

culação e de funcionamento de certos discursos no interior de 

uma sociedade (FOUCAULT, 2001, p. 826). 

Resumo

Neste Capítulo tivemos uma breve introdução à importante discussão 
que Barthes e Foucault levantaram sobre as noções de Autor e de Lei-
tor, in� uenciando drasticamente o pensamento contemporâneo não 
somente na revisão desses conceitos, mas também como decorrência 
dessa polêmica, dos conceitos de Obra e de Texto.
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