formas da narrativa

método

Alguns exemplos do que observar em um livro.
Os números nos quadros indicam página/parágrafo > 100/2 = página cem, segundo parágrafo = “O ano de 167 8 [...] novo chefe da família.” (Apenas alguns exemplos das ocorrências).
Para a contagem dos parágrafos da página, considero o primeiro parágrafo começando na primeira linha da página, mesmo quando é continuação do parágrafo da página anterior .
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Os itens da primeira coluna à esquerda foram definidos a partir das anotações feitas sobre o livro. Eles variam conforme os textos.
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