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ELEMENTOS DA NARRATIVA: Tempo  
 

Neste material, abordaremos o tempo 
fictício, isto é, interno ao texto, entranhado no 
enredo. Os fatos de um enredo estão ligados ao 
tempo em vários níveis:  
 

Época em se passa a história  
Constitui o pano de fundo para o enredo. 

A época da história nem sempre coincide com o 
tempo real em que foi publicada ou escrita. Um 
exemplo disso é o romance de Umberto Eco, O 
nome da Rosa, que retrata a Idade Média, embora 
tenha sido escrito e publicado no fim do séc. XX.  
 

Duração da história  
Muitas histórias se passam em curto 

período de tempo, já outras têm um enredo que 
se estende ao longo de muitos anos. Os contos de 
um modo geral apresentam uma duração curta 
em relação aos romances, nos quais o transcurso 
do tempo é mais dilatado. Como exemplo de 
duração curta, o conto de Rubem Fonseca, “Feliz 
Ano Novo” (o livro tem o mesmo nome), cujo 
enredo se passa em algumas horas na véspera do 
Ano-Novo. No outro extremo, apresentaríamos os 
romances Cem anos de solidão, de Gabriel García 
Márquez, ou então O tempo e o vento, de Érico 
Veríssimo, nos quais se narra a vida de muitas 
gerações de uma família,  
 

Obs.: Para identificar o tempo-época ou a 
duração, procure fazer um levantamento dos 
índices de tempo, pois tais referências 
representam marcações de tempo; por exemplo: 
“Era no tempo do Rei”, que inicia o romance 
Memórias de um sargento de milícias, de Manuel 
Antônio de Almeida, indica a época em que se 
passa a história.  
 

Tempo cronológico  
É o nome que se dá ao tempo que 

transcorre na ordem natural dos fatos no enredo 
isto e do começo para o final. Está, portanto, 
ligado ao enredo linear (que não altera a ordem 
que os fatos ocorreram); chama-se cronológico 
porque é mensurável em horas, dias, meses, anos, 
séculos. Para você compreender melhor esta 
categoria de tempo, pense numa história que 

começa narrando a infância do personagem e 
depois os demais fatos de sua vida na ordem em 
que eles ocorreram: você terá o tempo 
cronológico. Isto é o que ocorre na novela de 
Moacyr Scliar, Max e os felinos.  
 

Tempo psicológico  
É o nome que se dá ao tempo que 

transcorre numa ordem determinada pelo desejo 
ou pela imaginação do narrador ou dos 
personagens, isto é, altera a ordem natural dos 
acontecimentos. Está, portanto, ligado ao enredo 
não linear (no qual os acontecimentos estão fora 
da ordem natural). Um exemplo de tempo 
psicológico é o romance de Machado de Assis, 
Memórias póstumas de Brás Cubas, no qual o 
narrador, já defunto, conta seu enterro, depois 
sua morte, só então conta sua infância, sua 
juventude, aos caprichos do “defunto autor”.  

 

Flashback 
Uma das técnicas mais conhecidas, 

utilizadas nas narrativas a serviço do tempo 
psicológico, é o flashback, que consiste em voltar 
no tempo. Neste romance de Machado de Assis, 
por exemplo, o presente para o narrador é sua 
condição de morto, a partir da qual ele volta ao 
passado próximo (como morreu) e ao passado 
mais remoto, sua infância e juventude, usando 
por tanto o flashback. 
 

Flashforward  
É a interrupção de uma sequência 

cronológica narrativa pela interpolação de 
eventos ocorridos posteriormente. É portanto 
uma forma de apresentar leitor do livro um 
momento futuro ao que está na corrente 
apresentação do texto. É uma mudança de plano 
temporal. 
 
Tempo do enunciado 
Corresponde à época em que os fatos acontecem. 
 
Tempo da enunciação 
Corresponde à época em que os fatos são narrados. 
 
OBS.: Em um livro de memórias, como Um trem de 
janelas acesas, de Teresa Noronha, o tempo do 
enunciado  é DIFERENTE do tempo da enunciação.

 
 


