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 Quando falamos em texto narrativo, em narração, 
logo nos remetemos a  contar um fato, seja real ou 

ficcional, com uma relação de natureza causal e 
temporal. Há na narração uma sequência 

prototípica, extremamente importante para a 
estruturação do texto, e se dá por meio de 

sequências indicativas de eventos e ações.     



     Marcuschi (2008, p. 93) ressalta as posições da linguística tradicional, 
reforçando que “podendo postular que um texto, enquanto unidade 
comunicativa, deve obedecer a um conjunto de critérios de textualização 
(esquematização e figuração), já que ele não é um conjunto aleatório de frases, 
nem é uma sequência em qualquer ordem.”  
        Para Adam (1992, apud Marinho 2012), o texto narrativo é definido por 
alguns critérios básicos: (A) a sucessão de acontecimentos; (B) Unidade temática; 
(C) Predicados transformados; (D) Um processo narrativo; (E) A causalidade 
narrativa de uma intriga; (F) Uma avaliação final. O texto analisado a seguir, é o 
tipo narrativo, por apresentar em seu desenvolvimento as marcas prototípicas 
abordadas por Adam. 

          Vejamos um exemplo desses critérios básicos no texto a seguir. 



Domingo no parque - Gilberto Gil

O rei da brincadeira (ê, José)
O rei da confusão (ê, João)
Um trabalhava na feira (ê, José)
Outro na construção (ê, João)

Situação inicial. Temos aqui a ambientação, indicando  um local e  as 
personagens.



A semana passada, no fim da semana
João resolveu não brigar
No domingo de tarde saiu apressado
E não foi pra Ribeira jogar capoeira
Não foi pra lá, pra Ribeira, foi namorar
O José como sempre no fim da semana
Guardou a barraca e sumiu (...)
Foi no parque que ele avistou Juliana
Foi que ele viu Juliana na roda com João (...)
Uma rosa e um sorvete na mão
Juliana seu sonho, uma ilusão
Juliana e o amigo João

Nessa seção temos um desencadeamento de ações. Um fato que perturba 
o equilíbrio da situação inicial (desencadeador 1).  Há aqui uma 
complicação que desencadeará as  ações e reações subsequentes. 



Juliana girando (oi, girando)
Oi, na roda gigante (oi, girando)
Oi, na roda gigante (oi, girando)
O amigo João (João)
O sorvete é morango (é vermelho)
Oi girando e a rosa (é vermelha)
Oi, girando, girando (é vermelha)
Oi, girando, girando
Olha a faca! (olha a faca!)                       
Nesse ponto do texto, temos as (re)ações  que se desencadearam devido 
ao desequilíbrio causado pelas ações das personagens na seção anterior. 



Olha o sangue na mão (ê, José)
Juliana no chão (ê, José)
Outro corpo caído (ê, José)
Seu amigo João (ê, José) 

Nesse trecho há a resolução dos fatos (desencadeador 2). Fato aqui 
soluciona o desequilíbrio instaurado pelas ações das personagens Juliana 
e João. 



Amanhã não tem feira (ê, José)
Não tem mais construção (ê, João)
Não tem mais brincadeira (ê, José)
Não tem mais confusão (ê, João)

 A situação final aqui demostra uma nova fase de equilíbrio. 

Texto da canção está disponível em: 
https://www.letras.mus.br/gilberto-gil/46201/.  Acesso em: 20 dez. 2021.

https://www.letras.mus.br/gilberto-gil/46201/


Com base nesses critérios, analise o trecho do conto  "Felicidade 
Clandestina" , de Clarice Lispector, disponível em:   
https://contobrasileiro.com.br/felicidade-clandestina-conto-de-clarice-
lispector/
, e demarque:

Situação inicial
Desencadeamento de ações (fato compliacador/confito)
Ações e reações causadas pelo desequilíbrio.
A solução dos conflitos 
A situação final

Justifique, como no exemplo, cada uma dessas marcas. 

https://contobrasileiro.com.br/felicidade-clandestina-conto-de-clarice-lispector/
https://contobrasileiro.com.br/felicidade-clandestina-conto-de-clarice-lispector/
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