
             TIPOLOGIA E GÊNEROS TEXTUAIS 
ATENÇÃO! 
Sempre cai nas provas o assunto “Tipologia textual” (Tipos 
textuais), mas muita gente confunde com “Gêneros 
Textuais”.Querem dizer a mesma coisa? 
Não. 
 
Tipologia Textual: São as classificações recebidas por um texto 
de acordo com as regras gramaticais, dependendo de suas 
características. São as classificações mais clássicas de um texto: 
A narração, a descrição e a dissertação. Hoje já se admite 
também a exposição e a injunção. Ao todo são 5 (cinco) tipos 
textuais. 
 
NARRAÇÃO 
Ao longo de nossa vida estamos sempre relatando algo que nos 
aconteceu ou aconteceu com outros, pois nosso dia-a-dia é feito 
de acontecimentos que necessitamos contar/relatar. Seja na 
forma escrita ou na oralidade, esta é a mais antiga das tipologias, 
vem desde os tempos das cavernas quando o homem registrava 
seus momentos através dos desenhos nas paredes. 
Regra gramatical para este tipo de texto (NARRAÇÃO): 
Narrar é contar uma história que envolve personagens e 
acontecimentos. São apresentadas ações e personagens: O que 
aconteceu, com quem, como, onde e quando. 
Segue a seguinte estrutura: 
 

NARRAÇÃO/NARRAR  
(CONTAR) 

Personagens (com quem/ quem vive a 
história – reais ou imaginários)  
Enredo (o que/ como – fatos reais ou 
imaginários)  
Espaço (onde? /quando? ) 

 
DESCRIÇÃO 
a intenção deste tipo de texto é que o interlocutor possa criar em 
sua mente uma imagem do que está sendo descrito. Podemos 
utilizar alguns recursos auxiliares da descrição. São eles: 
A-) A enumeração: 
Pela enumeração podemos fazer um “retrato do que está sendo 
descrito, pois dá uma ideia de ausência de ações dentro do texto. 
B-) A comparação: 
Quando não conseguimos encontrar palavras que descrevam 
com exatidão o que percebemos, podemos utilizar a 
comparação, pois este processo de comparação faz com que o 
leitor associe a imagem do que estamos descrevendo, já que 
desperta referências no leitor. Utilizamos comparações do tipo: o 
objeto tem a cor de ..., sua forma é como ..., tem um gosto que 
lembra ..., o cheiro parece com ..., etc. 
C-) Os cinco sentidos: 
Percebemos que até mesmo utilizando a comparação para poder 
descrever, estamos utilizando também os cinco sentidos: 
Audição, Visão, Olfato, Paladar, Tato como auxílio para criação 
desta imagem, proporcionando que o interlocutor visualize em 
sua mente o objeto, o local ou a pessoa descrita. 
Por exemplo: Se você fosse descrever um momento de lazer 
com seus amigos numa praia. O que você perceberia na praia 
utilizando a sua visão (a cor do mar neste dia, a beleza das 
pessoas à sua volta, o colorido das roupas dos banhistas) e a 
sua audição (os sons produzidos pelas pessoas ao redor, por 
você e pelos seus amigos, pelos ambulantes). Não somente 
estes dois, você pode utilizar também os outros sentidos para 
caracterizar o objeto que você quer descrever. 
Regra Gramatical para este tipo de texto (Descrição): 
Descrever é apresentar as características principais de um 
objeto, lugar ou alguém. 
Pode ser: 
Objetiva: Predomina a descrição real do objeto, lugar ou pessoa 
descrita. Neste tipo de descrição não há a interferência da 

opinião de quem descreve, há a tendência de se privilegiar o que 
é visto, em detrimento do sujeito que vê. 
Subjetiva: aparecem, neste tipo de descrição, as opiniões, 
sensações e sentimentos de quem descreve pressupondo que 
haja uma relação emocional de quem descreve com o que foi 
descrito. 
Características do texto descritivo 

 É um retrato verbal 

 Ausência de ação e relação de anterioridade ou 
posterioridade entre as frases 

 As classes gramaticais mais utilizadas são: 
substantivos, adjetivos e locuções adjetivas 

 Como na narração há a utilização da enumeração e 
comparação  

 Presença de verbos de ligação 

 Os verbos são flexionados no presente ou no pretérito 
(passado) 

 Emprego de orações coordenadas justapostas 
A estrutura do texto descritivo 
A descrição apresenta três passos básicos: 

          1- Introdução: apresentação do que se pretende descrever. 
  2- Desenvolvimento: caracterização subjetiva ou objetiva da 
descrição. 
  3- Conclusão: finalização da apresentação e caracterização de 
algo. 
 
DISSERTAÇÃO 
Podemos dizer que dissertar é falar sobre algo, sobre 
determinado assunto; é expor; é debater. Este tipo de texto 
apresenta a defesa de uma opinião, de um ponto de vista, 
predomina a apresentação detalhada de determinados temas e 
conhecimentos. 
Para construção deste tipo de texto há a necessidade de 
conhecimentos prévios do assunto/tema tratado. 
Regra gramatical para esse tipo de texto (Dissertação): 
Dissertar é expor os conhecimentos que se tem sobre um 
assunto ou defender um ponto de vista sobre um tema, por meio 
de argumentos. 
Estrutura da dissertação 

 EXPOSITIVA  
Predomínio da 
exposição, 
explicação 

ARGUMENTATIVA  
Predomínio do uso de 
argumentos, visando o 
convencimento, à 
adesão do leitor. 

Introdução Apresentação do 
assunto sobre o 
qual se escreve 
(Apresentação da 
tese). 

Apresentação do 
assunto sobre o qual 
se escreve 
(apresentação da 
tese) e do ponto de 
vista assumido em 
relação a ele. 

Desenvolvimento Exposição das 
informações e 
conhecimentos a 
respeito do assunto 
(é o momento da 
discussão da tese) 

A fundamentação do 
ponto de vista e sua 
defesa com 
argumentos. 
(Defende-se a tese 
proposta) 

Conclusão Finalização do 
texto, com o 
encerramento do 
que foi dito 

Retomada do ponto 
de vista para fechar o 
texto de modo mais 
persuasivo 

 
 
EXPOSIÇÃO 
Aqueles textos que nos levam a uma explicação sobre 
determinado assunto, informa e esclarece sem a emissão de 
qualquer opinião a respeito, é um texto expositivo. 



Regras gramaticas para este tipo textual (Exposição): 
Neste tipo de texto são apresentadas informações sobre 
assuntos e fatos específicos; expõe ideias; explica; avalia; 
reflete. Tudo isso sem que haja interferência do autor, sem que 
haja sua opinião a respeito. Faz uso de linguagem clara, objetiva 
e impessoal. A maioria dos verbos está no presente do indicativo. 
Exemplos: Notícias Jornalísticas 
INJUNÇÃO 
Os textos injuntivos estão presentes em nossa vida nas mais 
variadas situações, como por exemplo quando adquirimos um 
aparelho eletrônico e temos que verificar manual de instruções 
para o funcionamento, ou quando vamos fazer um bolo utilizando 
uma receita, ou ainda quando lemos a bula de um remédio ou a 
receita médica que nos foi prescrita. Os textos injuntivos são 
aqueles textos que nos orientam, nos ditam normas, nos 
instruem. 
Regras gramaticais para este tipo de texto (Injunção): 
Como são textos que expressão ordem, normas, instruções tem 
como característica principal a utilização de verbos no 
imperativo. Pode ser classificado de duas formas: 
-Instrucional: O texto apresenta apenas um conselho, uma 
indicação e não uma ordem. 
-Prescrição: O texto apresenta uma ordem, a orientação dada 
no texto é uma imposição.Breve Resumo Para Fixação 
 

RESUMO:  
Narração: Personagens, Enredo, Espaço; 
Descrição: Enumeração, Comparação, Retrato Verbal; 
Dissertação: Expositiva, Argumentativa, Debater; 
Injunção: Instrucional (Manuais, Receitas, Bulas); 
Exposição: Fatos, Impessoal (Notícias Jornalísticas). 
 
GÊNEROS TEXTUAIS 
 

Os gêneros são categorias, padrões, modelos de texto 
que, digamos, “têm vida própria”, isto é, circulam de fato na vida 
social. São muito numerosos, porque atendem a necessidades 
comunicativas e organizacionais de muitas áreas da atividade 
humana, e porque se renovam, ao longo do tempo, em razão de 
novas necessidades, novas tecnologias, novos suportes. 
 
Ex 1: bula, romance, carta, anúncio classificado, notícia, entre 
outros. 
Ex 2: O gênero “carta pessoal” já não é tão conhecido e 
praticado pelos alunos. Devido à democratização da informática, 
esse gênero caiu em desuso, sobretudo no ambiente urbano, 
porém nasceu o gênero “e-mail”, que tem o mesmo objetivo 
social da carta pessoal. 
 

 



Exercícios 

 

01. Leia o texto a seguir para responder à questão: 

A outra noite 

Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento 

sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, 

encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana; e contei a ele que lá 

em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia; e que 

as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas de cima, 

enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. 

Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal 

fechado para voltar-se para mim: 

– O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas, 

tem mesmo luar lá em cima? 

Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe 

havia uma outra – pura, perfeita e linda. 

– Mas, que coisa… 

Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de 

chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se 

sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. 

– Ora, sim senhor… 

E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um “boa noite” e um 

“muito obrigado ao senhor” tão sinceros, tão veementes, como se eu 

lhe tivesse feito um presente de rei. 

Rubem Braga 

Analisando as principais características do texto lido, podemos dizer 

que seu gênero predominante é: 

a) Conto. b) Poesia. c) Prosa. d) Crônica. e) Diário. 

* Qual é a principal característica desse gênero? 

 

02. Machado de Assis 

Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, 

jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na 

cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um 

operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e 

de D. Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-

se o maior escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe 

muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, 

que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que 

frequentou o autodidata Machado de Assis. 

Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o 

texto citado constitui-se de 

a) fatos ficcionais, relacionados a outros de caráter realista, relativos 

à vida de um renomado escritor 

b) representações generalizadas acerca da vida de membros da 

sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. 

c) explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura 

argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. 

d) questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade 

histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus 

feitos públicos. 

e) apresentação da vida de uma personalidade, organizada 

sobretudo pela ordem tipológica da narração, com um estilo marcado 

por linguagem objetiva. 

 

03. 

A diva 

Vamos ao teatro, Maria José? 

Quem me dera, 

desmanchei em rosca quinze kilos de farinha 

tou podre. Outro dia a gente vamos 

Falou meio triste, culpada, 

e um pouco alegre por recusar com orgulho 

TEATRO! Disse no espelho. 

TEATRO! Mais alto, desgrenhada. 

TEATRO! E os cacos voaram 

sem nenhum aplauso. 

Perfeita. 

PRADO, A. Oráculos de maio. São Paulo: Siciliano, 1999. 

 

Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais 

diversas reconhecidas pelo leitor com base em suas características 

específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é 

produzido. Assim, o texto A diva 

a) Narra um fato real vivido por Maria José. 

b) Surpreende o leitor pelo seu efeito poético. 

c) Relata uma experiência teatral profissional. 

d) Descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora. 

e) Defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. 

 

4. Câncer 21/06 a 21/07  

O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua 

autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha 

– se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou 

guardado virá à tona, pois este novo ciclo exige uma 

“desintoxicação”. Seja comedida em suas ações, já que precisará de 

energia para se recompor. Há preocupação com a família, e a 

comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se: palavra preciosa é 

palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que 

será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as 

próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de olhar além 

das questões materiais – sua confiança virá da intimidade com os 

assuntos da alma.  

Revista Cláudia. Nº 7, ano 48, jul. 2009.  

O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de 

uso, sua função específica, seu objetivo comunicativo e seu formato 

mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos 

socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse 

texto demonstra que sua função é:  

a) Vender um produto anunciado.  

b) Informar sobre astronomia.  

c) Ensinar os cuidados com a saúde.  

d) Expor a opinião de leitores em um jornal.  

e) Aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. 

 

5. Partindo do pressuposto de que um texto estrutura-se a partir de 

características gerais de um determinado gênero, identifique os 

gêneros descritos a seguir:  

I. Tem como principal característica transmitir a opinião de pessoas 

de destaque sobre algum assunto de interesse. Algumas revistas 

têm uma seção dedicada a esse gênero;  

II. Caracteriza-se por apresentar um trabalho voltado para o estudo 

da linguagem, fazendo-o de maneira particular, refletindo o 

momento, a vida dos homens através de figuras que possibilitam a 

criação de imagens; 

III. Gênero que apresenta uma narrativa informal ligada à vida 

cotidiana. Apresenta certa dose de lirismo e sua principal 

característica é a brevidade;  

IV. Linguagem linear e curta, envolve poucas personagens, que 

geralmente se movimentam em torno de uma única ação, dada em 

um só espaço, eixo temático e conflito. Suas ações encaminham-se 

diretamente para um desfecho;  

V. Esse gênero é predominantemente utilizado em manuais de 

eletrodomésticos, jogos eletrônicos, receitas, rótulos de produtos, 

entre outros. São respectivamente:  

a) Texto instrucional, crônica, carta, entrevista e carta argumentativa. 

 b) Carta, bula de remédio, narração, prosa, crônica.  

c) Entrevista, poesia, crônica, conto, texto instrucional. 

d) Entrevista, poesia, conto, crônica, texto instrucional.  

e) Texto instrucional, crônica, entrevista, carta e carta argumentativa. 


