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TIPOS E GÊNEROS 
TEXTUAIS



Ao falar em tipos textuais, é possível elencar cinco:

Dependendo de como o texto se organiza, ele 
pode ser do 

tipo X ou do tipo Y. 



Descritivo: apresenta uma série de características de 
um indivíduo, de um objeto, de um lugar, de um 
animal, de um pensamento, de um sentimento, etc. 
Seu objetivo é permitir que o leitor (ou ouvinte) 
consiga construir da forma mais detalhada possível a 
imagem daquilo que é descrito. 

Exemplos: cardápios, currículos, manuais, relatos, 
notícias,…



Narrativo: marcada pelo emprego de expressões 
temporais e verbos de ação, muito comum em relatos 
ficcionais e não ficcionais, memórias, notícia etc.



Exemplos de gêneros textuais desta tipologia:

– Romance

– Novela

– Crônica

– Conto

– Conto de fada

– Fábula

– Lenda

– Piada

– Parábola

– Epístola

– Epopeia



Dissertativo-Argumentativo: marcada pelo emprego de 
estruturas que permitem a articulação de ideias e a inserção 
de argumentos e contra-argumentos, como orações 
coordenadas adversat ivas, orações subordinadas 
concessivas e condicionais, entre outras, muito comum em 
ensaio, artigo de opinião, defesa de tese, redação do ENEM 
etc.



Dissertativo Expositivo/explicativo: marcado pelo 
emprego de reformulações e paráfrases, verbos de estado 
e de ação, apresentando constatações, muito comum em 
verbetes de enciclopédias, textos didáticos em geral etc.

Exemplos de gêneros textuais desta tipologia:

– Notícias 

– Reportagens

– Resenhas

– Verbetes de Dicionário 

– Artigos



Injuntivo: marcada pelo uso do vocativo, dos verbos no 
imperativo e do contato direto com o leitor, muito comum 
em textos instrucionais, de cunho promocional e de 
divulgação, como em textos de campanhas publicitárias, 
comerciais e de conscientização.



Exemplos de gêneros textuais desta tipologia:

– Leis

– Guias

– Tutoriais

– Regulamentos

– Propagandas

– Manual de instruções

– Livros de autoajuda

– Bula de remédio

– Receita culinária



Dialogal: apresenta uma conversa entre, no mínimo, dois 
locutores. A diferença dessa tipologia para a narração é 
que nem sempre há narrador no texto dialogal, e quando 
há, sua função é apenas apresentar o diálogo que 
ocorrerá em primeira pessoa. 

Exemplos de gêneros textuais desta tipologia:

– Entrevistas

– Debates

– Peças de teatro

– Bate-papo em aplicativos e sites

https://clubedoportugues.com.br/como-pontuar-dialogos-corretamente/


O gênero textual é o próprio texto vivenciado no 
cotidiano e aplicado a um contexto sociocomunicativo, 

definido por conteúdo, estrutura e estilo.

Os tipos textuais são, por outro lado, uma construção 
linguística definida por aspectos lexicais, sintáticos e 

tempos verbais de texto, que buscam classificá-los a partir 
dessas semelhanças.

Você entendeu?



ATENÇÃO!





O gênero textual da imagem é a receita 
e nela observamos claramente a 
presença de dois tipos textuais. A lista 
de ingredientes necessários para o 
preparo apresenta o texto descritivo e o 
modo de preparo, o texto injuntivo.



Exercite: 

Mostre que você compreendeu a aula, 
escrevendo um parágrafo em que 
defina o tipo e o gênero dos textos  
apresentados a seguir como acabamos 
de fazer com a receita. Justifique a sua 
resposta com elementos do texto base.








