
 

 

 
Avaliação produtiva 23 - primeiro ano 

 
01. O narrador é um narrador-protagonista – além de ser o dono da voz, é a principal personagem; no conto, o 

curioso é a constante troca de posição do narrador, ora ao lado de uns, ora ao lado de outros, e como ele é 
envolvido pelos dois grupos antagônicos. daí a importância da narrativa em primeira pessoa – podemos 
acompanhar a personagem como se caminhássemos a seu lado e também estivéssemos envolvidos. a 
narração em terceira pessoa tornaria o o relato muito objetivo e essas trocas seriam vistas “de fora”; 
veríamos com distanciamento as idas e vindas da personagem. 

 
02. ladrões e policiais. 
 
03. Ora o “nós” é igual a narrador-personagem + ladrões e o “eles” é igual a policiais; ora o “nós” é igual a 

narrador-personagem + policiais e o “eles” é igual a ladrões. 
 
04. Ser solidário é aderir a uma causa; o narrador adere à causa ora dos ladrões, ora dos policiais. a 

alternância dada pela referência do “nós”, ora preenchido pelo narrador e os ladrões, ora pelo narrador e 
os policiais, é a prova da solidariedade do narrador- -personagem. evidentemente, há muita ironia nessa 
solidariedade. 

 
05. A passagem descritiva está evidenciada pela primeira frase do narrador: “Parei para olhá-los”. e começa a 

descrever o que vê: “trabalhavam assim, de noite, naquela rua afastada, diante da grade metálica de uma 
loja. era uma grade pesada: usavam uma barra de ferro como alavanca, mas ela não se levantava. Eu 
passeava por ali, sozinho e ao léu”.  (por exemplo) 

 
06. A predominância de falas em discurso direto dá ritmo e vivacidade ao conto; quando os grupos antagônicos 

estão parados (os ladrões na loja; os policiais à espreita), ocorre uma fala por parágrafo; no auge da 
perseguição, todos em movimento, as falas se agrupam. É a dinâmica da narrativa. 
a) Alguns minutos, no máximo uma hora. 
b) A ação propriamente dita está delimitada pela situação inicial: eu (o narrador-protagonista) passeava 

por ali, sozinho e ao léu (o emprego do imperfeito do indicativo passa a noção de um evento que está 
em desenvolvimento no passado e que fora interrompido pela ação); e pela situação final: [eu] (o 
narrador-protagonista) recomecei a passear, sozinho e ao léu (o emprego do perfeito do indicativo e o 
verbo recomeçar como auxiliar . 

 


