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1.  TIPOLOGIA TEXTUAL
O conteúdo relativo à tipologia textual é, deveras, fácil. Pre-

cisamos, apenas, destacar alguns elementos estruturantes a cada 
tipo de texto. Dessa forma, você conseguirá responder quaisquer 
questões relacionadas a essa temática.

O primeiro item que se deve ter em mente na hora de anali-
sar um texto segundo sua tipologia é o caráter da predominância. 
Isso quer dizer que um mesmo agrupamento textual pode possuir 
características de diversas tipologias distintas, porém as questões 
costumam focalizar qual é o “tipo” predominante, o que mais está 
evidente no texto. Um pouco de bom-senso e uma pequena dose 
de conhecimento relativo ao assunto são necessários para obter 
sucesso nesse conteúdo.

Trabalharemos com três tipologias básicas: narração, dis-

sertação e descrição. Vamos ao trabalho:

1.1 Narração
Facilmente identificável, a tipologia narrativa guarda uma 

característica básica: contar algo, transmitir a ocorrência de fatos 
e/ou ações que possuam um registro espacial e temporal. Quer di-
zer, a narração necessita, também, de um espaço bem marcado 
e de um tempo em que as ações narradas ocorram. Discorramos 
sobre cada aspecto separadamente.

São elementos de uma NARRAÇÃO:
Personagem: Quem pratica ação dentro da narrativa, é cla-

ro. Deve-se observar que os personagens podem possuir caracte-
rísticas físicas (altura, aparência, cor do cabelo etc.) e psicológicas 
(temperamento, sentimentos, emoções etc.), as quais podem ser 
descritas ao longo do texto.

Espaço: Trata-se do local em que a ação narrativa ocorre. 

Tempo: É o lapso temporal em que a ação é descrita. Não 
se engane, o tempo pode ser enunciado por um simples “era uma 
vez”.

Ação: Não existe narração sem ação! Ou seja, os persona-
gens precisam fazer algo, ou sofrer algo para que haja ação nar-
rativa. 

Narrador: Afinal, como será contada uma estória sem uma 
voz que a narre? Portanto, este é outro elemento estruturante da 
tipologia narrativa. O narrador pode estar inserido na narrativa ou 
apenas “observar” e narrar os acontecimentos.

Note-se que, na tipologia narrativa, os verbos flexionados 
no pretérito são mais evidentes.

Eis um exemplo de narração, tente observar os elementos 
descritos acima, no texto:

Um Apólogo

Machado de Assis

Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha:

— Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enro-
lada, para fingir que vale alguma cousa neste mundo?

— Deixe-me, senhora.

— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que 
está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que 
me der na cabeça.

— Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. 
Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem 
o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos 
outros.

— Mas você é orgulhosa.

— Decerto que sou.

— Mas por quê?

— É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa 
ama, quem é que os cose, senão eu?

— Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você 
ignora que quem os cose sou eu e muito eu?— Você fura o pano, 
nada mais; eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição 
aos babados...

— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, 
puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que eu faço e 
mando...

— Também os batedores vão adiante do imperador.

— Você é imperador?

— Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel 
subalterno, indo adiante; vai só mostrando o caminho, vai fazendo 
o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto...

Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baro-
nesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baro-
nesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. 
Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da 
linha, enfiou a linha na agulha, e entrou a coser. Uma e outra iam 
andando orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor das se-
das, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana 
— para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha:

— Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? 
Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo; eu é 
que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo 
e acima...

A linha não respondia; ia andando. Buraco aberto pela agu-
lha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o 
que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que 
ela não lhe dava resposta, calou-se também, e foi andando. E era 
tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais que o plic-pli-
c-plic-plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a 
costura, para o dia seguinte. Continuou ainda nessa e no outro, até 
que no quarto acabou a obra, e ficou esperando o baile.

Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira, 
que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho, 
para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido 
da bela dama, e puxava de um lado ou outro, arregaçava daqui 
ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha para mofar da 
agulha, perguntou-lhe:

— Ora, agora, diga-me, quem é que vai ao baile, no corpo da 
baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que 
vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para 
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a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? 
Vamos, diga lá.

Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete, de ca-
beça grande e não menor experiência, murmurou à pobre agulha: 

— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela 
e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de cos-
tura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde 
me espetam, fico. 

Contei esta história a um professor de melancolia, que me 
disse, abanando a cabeça:

— Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordi-
nária!

1.2 Dissertação
O texto dissertativo, também chamado por alguns de in-

formativo, possui a finalidade de discorrer sobre determinado as-
sunto, apresentando fatos, opiniões de especialista, dados quan-
titativos ou mesmo informações sobre o assunto da dissertação. É 
preciso entender que nem sempre a dissertação busca persuadir 
o seu interlocutor, ela pode simplesmente transmitir informações 
pertinentes ao assunto dissertado. 

Quando a persuasão é objetivada, o texto passa a ter tam-
bém características argumentativas. A rigor, as questões de con-
curso público focalizam a tipologia, não seus interstícios, portanto, 
não precisa ficar desesperado com o fato de haver diferença entre 
texto dissertativo-expositivo e texto dissertativo-argumentativo. 
Importa saber que ele é dissertativo. 

Toda boa dissertação possui a Introdução do tema, o De-
senvolvimento coeso e coerente, que está vinculado ao que se diz 
na introdução, e uma Conclusão lógica do texto, evidenciando o 
que se permite compreender por meio da exposição dos parágra-
fos de desenvolvimento. 

A tipologia dissertativa pode ser facilmente encontrada em 
editoriais, textos de divulgação acadêmica, ou seja, com caráter 
científico, ensaios, resenhas, artigos científicos e textos pedagó-
gicos.

Exemplo de dissertação:

Japão foi avisado sobre problemas  

em usinas dois anos antes, diz Wikileaks

O Wikileaks, site de divulgação de informações considera-
das sigilosas, vazou um documento que denuncia que o governo 

japonês já havia sido avisado pela vigilância nuclear internacional 
que suas usinas poderiam não ser capazes de resistir a terremotos. 
O relatório, assinado pelo embaixador Thomas Schieffer obtido 
pelo WikiLeaks foi publicado hoje pelo jornal britânico, The Guar-
dian.

O documento revela uma conversa de dezembro de 2008 
entre o então deputado japonês, Taro Kono, e um grupo diplomá-
tico norte-americano durante um jantar. Segundo o relatório, um 
membro da Agência Internacional de Energia  Atômica (AIEA) dis-
se que as normas de segurança estavam obsoletas para aguentar 
os fortes terremotos, o que significaria “um problema grave para 
as centrais nucleares”. O texto diz ainda que o governo do Japão 
encobria custos e problemas associados a esse ramo da indústria.

Diante da recomendação da AIEA, o Japão criou um centro 
de resposta de emergência em Fukushima, capaz de suportar, 
apenas, tremores até magnitude 7,0. 

1.3 Descrição
Em um texto descritivo, faz-se um tipo de retrato por escrito 

de um lugar, uma pessoa, um animal ou um objeto. Os adjetivos 
são abundantes nessa tipologia, uma vez que a sua função de ca-
racterizar os substantivos é extremamente exigida nesse contex-
to. É possível existir um texto descritivo que enuncie característi-
cas de sensações ou sentimentos, porém não é muito comum em 
provas de concurso público. Não há relação temporal na descrição. 
Os verbos relacionais são mais presentes, para poder evidenciar 
aspectos e características. Significa “criar” com palavras uma ima-
gem.

Exemplo de texto descritivo:

Texto extraído da prova do BRB (2010) – Banca CESPE/UnB

Nome científico: Ginkgo biloba L.
Nome popular: Nogueira-do-japão
Origem: Extremo Oriente
Aspecto: as folhas dispõem-se em leque e são semelhantes 
ao trevo; a altura da árvore pode chegar a 40 metros; o fruto 
lembra uma ameixa e contém uma noz que pode ser assada 
e comida
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2.  COMPREENSÃO E 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
É bastante comum e compreensível que os concursandos 

tenham algum tipo de dificuldade nas questões de compreensão e 
interpretação de textos. Isso é oriundo do próprio histórico de lei-
turas que o candidato possui, uma vez que grande parte dos con-
cursandos querem gabaritar uma prova, ou mesmo conseguir um 
cargo público, sem possuir o menor hábito de leitura. Ou seja você 
precisa adquirir (se ainda não possui) o bom costume de ler. 

Por “ler”, entende-se buscar os meandros de um texto, de 
uma canção, de qualquer coisa com que entremos em contato. 
Mesmo um discurso ou um diálogo podem ser “lidos”. O grande 
problema fica a cargo de que o bom brasileiro gosta de fazer qual-
quer coisa, menos de ler. Parece até que aquilo que era uma diver-
são, um bom entretenimento virou um pesadíssimo “fardo”. Você 
não pode pensar desse modo. Ler deve ser uma prática constante.

E na hora do concurso? Como proceder? 

Há três elementos fundamentais para boa interpretação: 

Eliminação dos vícios de leitura ;

Organização;

“Malandragem”.

Vícios de leitura

A pior coisa que pode acontecer com o concursando, quan-
do recebe aquele texto “capetótico” para ler e interpretar, é cair 
num vício de leitura. Veja se você possui algum deles. Caso possua, 
tente eliminar o quanto antes. 

O Movimento: 

Como tudo inicia. O indivíduo pega o texto para ler e não 
para quieto. Troca a maneira de sentar, troca a posição do texto, 
nada está bom, nada está confortável. Em casa, senta para estu-
dar e o que acontece? Fome. Depois? Sede. Então, a pessoa fica 
se mexendo para pegar comida, para tomar água, para ficar mais 
sossegado e o fluxo de leitura vai para o espaço. FIQUE QUIETO! O 
conceito é militar! Sente-se e permaneça assim até acabar a leitu-
ra, do contrário, vai acabar com a possibilidade de entender o que 
está escrito. Estudar com televisão, rádio, msn e qualquer coisa 
dispersiva desse gênero só vai atrapalhar você.

O Apoio: 

Não é aconselhável utilizar apoios para a leitura, tais como: 
réguas, acompanhar a linha com a caneta, ler em voz baixa, passar 
o dedo pelo papel etc. Basta pensar que seus olhos são muito mais 
rápidos que qualquer movimento ou leitura em voz alta. Gaguejou, 
escorregou no papel, dançou. 

O Garoto da Borboleta:

Se você possui os vícios “a” e “b”, certamente é um “garoto 
da borboleta” também. Isso quer dizer que é um desatento que fi-
ca facilmente (fatalmente) disperso. Tudo chama sua atenção: ca-
neta batendo na mesa, o concorrente barulhento, a pessoa estra-
nha que está em sua frente, o tempo passando etc. Você vai querer 
ficar voltando ao início do texto porque não conseguiu compreen-
der nada e, finalmente, vai perder as questões de interpretação.

Organização da leitura

Para que ocorra organização, é necessário compreender 
que todo texto possui:

Posto: aquilo que é dito no texto. O conteúdo expresso.

Pressuposto: aquilo que não está dito, mas que é facil-
mente compreendido.

Subentendido: o que se pode interpretar por uma soma de 
dito com não-dito.

Veja um exemplo:

Alguém diz: “felizmente, meu tio parou de beber.” É certo 
que o dito se compõe pelo conteúdo da mensagem: o homem 
parou de beber. O não-dito, ou pressuposto, fica a cargo da ideia 
de que meu tio “bebia”, agora, não bebe mais. Por sua vez, o su-
bentendido pode ser abstraído como “meu tio possuía problemas 
com a bebida e eu assumo isso por meio da sentença que profiro”. 
Não é difícil! É necessário, no entanto, possuir uma certa “malan-
dragem linguística” para perceber isso de início. Veremos isso ao 
longo do texto. 

As dicas de organização não são novas, mas são eficazes, 
vamos lá:

Ler mais de uma vez o texto (quando for curtinho, é lógico):

A primeira leitura é para tomar contato com o assunto, a se-
gunda, para observar como o texto está articulado.

Ao lado de cada parágrafo, escreva a principal ideia (tópico 
frasal) ou argumento mais forte do trecho. Isso ajuda você a ter 
clareza da temática e como ela está sendo desenvolvida.

Se o texto for muito longo, recomenda-se ler primeiro a 
questão de interpretação, para, então, buscá-la na leitura.

Observar as relações entre parágrafos:

Observar que há relações de exemplificação, oposição, cau-
salidade entre os parágrafos do texto, por isso, tente compreender 
as relações intratextuais nos parágrafos.

Ficar de olho aberto para as conjunções adversativas: no 
entanto, contudo, entretanto, etc.

Atentar para o comando da questão:

Responda àquilo que foi pedido. 

 » Dica: entenda que modificar e prejudicar o sentido 
não são a mesma coisa.

Palavras de alerta (polarizadoras):

Sublinhar palavras como: erro, incorreto, correto e exceto, 
para não se confundir no momento de responder à questão. 

Inaceitável, incompatível e incongruente também podem 
aparecer.

Limitar os horizontes:

Não imaginar que você sabe o que o autor quis dizer, mas 
sim entender o que ele disse: o que ele escreveu. Não extrapolar 
a significação do texto. Para isso, é importante prestar atenção no 
significado das palavras. 

Pode até ser coerente o que você concluiu, mas se não há 
base textual, descarte.


