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Tipologia  Gêneros textuais (orais e escritos) 

Narração HQ 

 Contos 

 Romances 
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Narração (ferramentas) 

Pretérito perfeito 

Discurso direto 

Discurso indireto 

Discurso indireto livre 

Presente histórico 

Descrição com narração 

Contudo, sempre os trazia baixos, como se se guiasse pela ponta do cavanhaque 
que lhe enfeitava o queixo. Vestia-se sempre de fraque, preto, azul, ou de cinza, 
de pano listrado, mas sempre de fraque, e era raro que não se cobrisse com uma 
cartola de abas curtas e muito alta, feita segundo um figurino antigo de que ele 
sabia com precisão a época. 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

Calam mais alto, mais fundo 
As pequenas alegrias... 
E o pão dos últimos dias 
Já é um pão do outro mundo ! 
Mário Quintana 

 

 

 

 

 

 
 
– Não tenho forças para enterrar Seu Teodoro – lembrou Dom Eleutério, olhando na direção da cama onde o amigo não 

fazia mais nenhum ruído de respiração. 
– Deus é nossa testemunha e vai nos perdoar. 
A luz do dia desaparecia lentamente e eles notaram, assustados, que o vento de setembro amainara quase de todo, e que 

o silêncio se tornara opressivo e nem lebres nem mochos perturbavam aquele pesado e triste cair de tarde. 
– Tenho muito sono – disse ele com voz sumida. 
– Eu também – concordou Dona Conceição, apoiando a cabeça no ombro magro do marido. 
Ela ouviu, naquele momento, um distante ruído de qualquer coisa como patas de cavalos tarolando no chão de terra 

firme; logo depois o rodar de um carroção ou quem sabe de uma daquelas antigas carruagens de quatro rodas, a caleça das 
famílias de seu tempo de moça; na frente, ao alto, um assento de encosto móvel e, na parte traseira, um confortável sofá de 
couro, protegido por uma capota arriável. 

– Estás ouvindo? – perguntou ao marido. 
– Ouvindo o quê? 
– Escuta bem, deve ser uma carruagem de dois cavalos. Vem para este lado. 
Ela ouviu o estrépito da viatura estacando na frente da casa, em meio a espessa nuvem de poeira. Os cavalos relinchavam 

e alguém começou a bater ritmado com os tacos de suas botas no terreno, até que a silhueta de um homem surgiu na porta de 
entrada, recortada pela fraca luz do entardecer, e uma voz quebrou o silêncio da peça escura: 

– Agora, podemos ir embora. 
– Para onde? – quis saber a velhinha. 
– Para casa – disse a voz. 
O vulto entrou, acercou-se dos velhos, ajudou-os a levantar-se e disse que iniciariam a viagem naquele momento, pois 

não queria esperar, a noite descia com muita rapidez. Dona Conceição perguntou se não deviam acender uma vela por intenção 
da alma de Seu Teodoro. O homem disse que não era preciso, e depois, ou saíam naquele instante, ou nunca mais. 

Deslumbrada, ela viu lá fora a carruagem negra igual àquela outra que um dia levara para a igreja o jovem casal. Dom 
Eleutério, elegante, de cabelos negros, fraque, cartola sob o braço, ela toda de branco, véus e grinaldas, cauda imensa que agora 
lhe parecia suspensa no ar pelas mãos de incontáveis anjinhos brancos, a baterem asas como os beija-flores. 

Acercaram-se da carruagem, ela colocou o pé no estribo de madeira, viu-se empurrada por fortes mãos; logo depois Dom 
Eleutério sentava-se a seu lado, agora remoçado e sorridente. 

Enquanto a noite não chega. Josué Guimarães. (fragmento) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
 
 
A vida às vezes é como um jogo brincado na rua: estamos no último minuto de uma brincadeira bem quente e não sabemos que a 
qualquer momento pode chegar um mais velho a avisar que a brincadeira já acabou e está na hora de jantar. A vida afinal 
acontece muito de repente — nunca ninguém nos avisou que aquele era mesmo o último Carnaval da Vitória. O Carnaval também 
chegava sempre de repente. Nós, as crianças, vivíamos num tempo fora do tempo, sem nunca sabermos dos calendários de 
verdade. [...] O “dia da véspera do Carnaval", como dizia a avó Nhé, era dia de confusão com roupas e pinturas a serem 
preparadas, sonhadas e inventadas. Mas quando acontecia era um dia rápido, porque os dias mágicos passam depressa deixando 
marcas fundas na nossa memória, que alguns chamam também de coração. 

ONDJAKI. Os da minha rua. Rio de Janeiro Língua Geral. 2007 

As significações afetivas engendradas no fragmento pressupõem o reconhecimento da 
A perspectiva infantil assumida pela voz narrativa. 
B suspensão da linearidade temporal da narração. 
C tentativa de materializar lembranças da infância. 

D incidência da memória sobre as imagens narradas. 
E alternância entre impressões subjetivas e relatos factuais. 
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