
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 

 

EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE 

 
TIPOLOGIA E GÊNERO 

TIPOLOGIA TEXTUAL 

 

1. Narração 

Modalidade em que se conta um fato, fictício ou não, que ocorreu num determinado tempo e lugar, envolvendo certos 

personagens. Refere-se a objetos do mundo real. Há uma relação de anterioridade e posterioridade. O tempo verbal 

predominante é o passado. Estamos cercados de narrações desde as que nos contam histórias infantis até às piadas do 

cotidiano. É o tipo predominante nos gêneros: conto, fábula, crônica, romance, novela, depoimento, piada, relato, etc. 

 

2. Descrição 

Um texto em que se faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal ou um objeto. A classe de palavras 

mais utilizada nessa produção é o adjetivo, pela sua função caracterizadora. Numa abordagem mais abstrata, pode-se até 

descrever sensações ou sentimentos. Não há relação de anterioridade e posterioridade. Significa &quot;criar&quot; com 

palavras a imagem do objeto descrito. É fazer uma descrição minuciosa do objeto ou da personagem a que o texto se 

Pega. É um tipo textual que se agrega facilmente aos outros tipos em diversos gêneros textuais. Tem predominância em 

gêneros como: cárdapio, folheto turístico, anúncio classificado, etc.  

 

3. Dissertação 

Dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto, discorrer sobre ele. Dependendo do objetivo do autor, pode 

ter caráter expositivo ou argumentativo. 

 

3.1 Dissertação-Exposição 

Apresenta um saber já construído e legitimado, ou um saber teórico. Apresenta informações sobre assuntos, expõe, 

reflete, explica e avalia idéias de modo objetivo. O texto expositivo apenas expõe ideias sobre um determinado assunto. A 

intenção é informar, esclarecer.  Ex: aula, resumo, textos científicos, enciclopédia, textos expositivos de revistas e 

jornais,  etc. 

 

3.2 Dissertação-Argumentação 

Um texto dissertativo-argumentativo faz a defesa de ideias ou um ponto de vista do autor. O texto, além de explicar, 

também persuade o interlocutor, objetivando convencê-lo de algo. Caracteriza-se pela progressão lógica de ideias. 

Geralmente utiliza linguagem denotativa. É tipo predominante em: sermão, ensaio, monografia, dissertação, tese, ensaio, 

manifesto, crítica, editorial de jornais e revistas. 

 

Outros Tipos Textuais (menos importantes para concursos) 

 

4. Dialogal / Conversacional 

Caracteriza-se pelo diálogo entre os interlocutores. É o tipo predominante nos gêneros: entrevista, conversa telefônica, 

chat, etc. 

 

5. Injunção/Instrucional 

Indica como realizar uma ação. Utiliza linguagem objetiva e simples. Os verbos são, na sua maioria, empregados no modo 

imperativo, porém nota-se também o uso do infinitivo e o uso do futuro do presente do modo indicativo. Ex: ordens; 

pedidos; súplica; desejo; manuais e instruções para montagem ou uso de aparelhos e instrumentos; textos com regras de 

comportamento; textos de orientação (ex: recomendações de trânsito); receitas, cartões com votos e desejos (de natal, 

aniversário, etc.). 
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6. Predição 

Caracterizado por predizer algo ou levar o interlocutor a crer em alguma coisa, a qual ainda estar por ocorrer. É o tipo 

predominante nos gêneros: previsões astrológicas, previsões meteorológicas, previsões escatológicas/apocalípticas.  

 

Gêneros textuais. 

 

Os Gêneros textuais são as estruturas com que se compõem os textos, sejam eles orais ou escritos. Essas estruturas são 

socialmente reconhecidas, pois se mantêm sempre muito parecidas, com características comuns, procuram atingir 

intenções comunicativas semelhantes e ocorrem em situações específicas. Pode-se dizer que se tratam das variadas 

formas de linguagem que circulam em nossa sociedade, sejam eles formais ou informais. Cada gênero textual tem seu 

estilo próprio, podendo então, ser identificado e diferenciado dos demais através de suas características.  

 

Principais características dos gêneros textuais 

1. Realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas; 

2. Constituem textos empiricamente realizados, cumprindo funções em situações comunicativas; 

3. Sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente ilimitado de designações concretas determinadas pelo canal, 

estilo, conteúdo, composição e função. 

Cada gênero textual possui dinamicidade, intenção, interação e prática no processo comunicativo. Somos seres racionais 

que interagimos por linguagens orais e escritas com a finalidade de instruir, entreter, informar, persuadir.  

 

Exemplos: 

 

Notícia: podemos perfeitamente identificar características narrativas, o fato ocorrido que se deu em um determinado 

momento e em um determinado lugar, envolvendo determinadas personagens. Características do lugar, bem como dos 

personagens envolvidos são, muitas vezes, minuciosamente descritos. 

 

Reportagem: é um gênero textual jornalístico de caráter dissertativo-expositivo. A reportagem tem, por objetivo, informar 

e levar os fatos ao leitor de uma maneira clara, com linguagem direta. 

 

Carta ao leitor: é um gênero do tipo dissertativo-argumentativo que possui uma linguagem mais pessoal e leve, em que se 

escreve aos leitores. 

 

Propaganda: é um gênero textual dissertativo-expositivo onde há a o intuito de propagar informações sobre algo, 

buscando sempre atingir e influenciar o leitor apresentando, na maioria das vezes, mensagens que despertam as emoções 

e a sensibilidade do mesmo. 

 

Bula de remédio: é um gênero textual descritivo, dissertativo-expositivo e injuntivo que tem por obrigação fornecer as 

informações necessárias para o correto uso do medicamento. 

 

Receita: é um gênero textual descritivo e injuntivo que tem por objetivo informar a fórmula para preparar tal comida, 

descrevendo os ingredientes e o preparo destes, além disso, com verbos no imperativo, dado o sentido de ordem, para 

que o leitor siga corretamente as instruções. 

 

Editorial: é um gênero textual dissertativo-argumentativo que expressa o posicionamento da empresa sobre determinado 

assunto, sem a obrigação da presença da objetividade. 

 

Tutorial: é um gênero injuntivo que consiste num guia que tem por finalidade explicar ao leitor, passo a passo e de 

maneira simplificada, como fazer algo. 

 

Entrevista: é um gênero textual dialogal e dissertativo-expositivo que é representado pela conversação de duas ou mais 

pessoas, o entrevistador e o(s) entrevistado(s), para obter informações sobre ou do entrevistado ou de algum outro 

assunto. 
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 História em quadrinhos: é um gênero narrativo que consiste em enredos contados em pequenos quadros através de 

diálogos diretos entre seus personagens, gerando uma espécie de conversação. 

 

Charge: é um gênero textual narrativo onde se faz uma espécie de ilustração cômica, através de caricaturas, com o 

objetivo de realizar uma sátira, crítica ou comentário sobre algum acontecimento atual, em sua grande maioria. 

 

Gêneros literários: 

 

Gênero Narrativo: Na Antiguidade Clássica, os padrões literários reconhecidos eram apenas o épico, o lírico e o 

dramático. Com o passar dos anos, o gênero épico passou a ser considerado apenas uma variante do gênero literário 

narrativo, devido ao surgimento de concepções de prosa com características diferentes: o romance, a novela, o conto, a 

crônica, a fábula. Porém, praticamente todas as obras narrativas possuem elementos estruturais e estilísticos em comum e 

devem responder a questionamentos, como: quem? o que? quando? onde? por quê? Vejamos a seguir: 

 

Épico (ou Epopeia): os textos épicos são geralmente longos e narram histórias de um povo ou de uma nação, envolvem 

aventuras, guerras, viagens, gestos heroicos, etc. Normalmente apresentam um tom de exaltação, isto é, de valorização de 

seus heróis e seus feitos. Três belos exemplos são Os Lusíadas, de Luís de Camões, e Odisséia, de Homero. 

 

Romance: é um texto completo, com tempo, espaço e personagens bem definidos e de caráter mais  verossímil.  Também 

conta as façanhas de um herói, mas principalmente uma história de amor vivida por ele e uma mulher, muitas vezes, 

\u201cproibida\u201d para ele. Apesar dos obstáculos que o separam, o casal vive sua paixão proibida, física, adúltera, 

pecaminosa e, por isso, costuma ser punido no final. É o tipo de narrativa mais comum na Idade Média. Ex: Tristão e 

Isolda. 

 

Novela: é um texto caracterizado por ser intermediário entre a longevidade do romance e a brevidade do conto. Como 

exemplos de novelas, podem ser citadas as obras O Alienista, de Machado de Assis, e A Metamorfose, de Kafka. 

 

Conto: é um texto narrativo breve, e de ficção, geralmente em prosa, que conta situações rotineiras, anedotas e até 

folclores (conto popular). Caracteriza-se por personagens previamente retratados. Inicialmente, fazia parte da literatura 

oral. Boccaccio foi o primeiro a reproduzi-lo 

 

Gêneros Textuais 

 

Principais características dos gêneros textuais: 

1. Realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas; 

2. Constituem textos empiricamente realizados, cumprindo funções em situações comunicativas; 

3. Sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente ilimitado de designações concretas determinadas pelo canal, 

estilo, conteúdo, composição e função. 

Cada gênero textual possui dinamicidade, intenção, interação e prática no processo comunicativo. Somos seres racionais 

que interagimos por linguagens orais e escritas com a finalidade de instruir, entreter, informar, persuadir.  

 


