
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 4 

Gêneros e Tipologia Textual I 

Ministrantes:  

Ana Clara Molina 

Francyne Dias 

Giales Raí 

Kathelen Dutra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/07/2020 



 

DIFERENÇA ENTRE GÊNEROS E TIPOS TEXTUAIS 

 Começamos a aula 4 falando sobre um dos assuntos que mais caem nos 

vestibulares, seja de modo direto ou indireto, são os GÊNEROS e os TIPOS 

TEXTUAIS. Mas vocês sabem qual é a diferença entre um e outro? Ainda não? Então 

não se preocupa, porque aqui no Auxilia preparamos uma matéria para você nunca mais 

se confundir. Vem conferir!  

Diferenciar gêneros e tipologias textuais não é uma tarefa fácil, contudo é 

importante que saibamos alguns aspectos que possam defini-los para, dessa forma, 

facilitar nossos estudos. Vamos então à análise: 

 Os gêneros textuais são aqueles que encontramos em nossa vida diária, 

inclusive em nossos momentos de interação verbal. Quando nos comunicamos 

verbalmente, fazemos, intuitivamente, uso de algum gênero textual. Sendo assim, a 

língua, sob a perspectiva dos gêneros textuais, é compreendida por seus aspectos 

discursivos e enunciativos, e não em suas peculiaridades formais. Os gêneros 

privilegiam a funcionalidade da língua, ou seja, a maneira como os falantes podem dela 

dispor, e não seus aspectos estruturais. 

 Os gêneros textuais são textos que cumprem uma função social em uma dada 

situação comunicativa. 

Diferente dos tipos textuais, 

os gêneros textuais não têm 

uma estrutura limitada e 

definida, logo, eles são 

bastante diversos. Além 

disso, eles podem sofrer 

algumas modificações ao 

longo do tempo, devido as 

mudanças de comunicação na sociedade.Dentre os gêneros textuais mais comuns estão: 

 Já a tipologia textual, se configura por estabelecer a estrutura dos textos, seu 

objetivo e finalidade. Ou seja, resumidamente, os tipos textuais são responsáveis pela 

forma como um texto se apresenta. 



 

 O termo Tipologia textual designa uma sequência definida pela natureza 

linguística de sua composição, 

ou seja, está relacionado com 

questões estruturais da língua, 

determinadas por aspectos 

lexicais, sintáticos, relações 

lógicas e tempo verbal.  

 Os tipos textuais diferem 

dos gêneros textuais por serem 

limitados, abrangendo 

categorias conhecidas como: 

 Apesar dessa tentativa arbitrária de diferenciação entre gêneros e tipos textuais – 

o tema costuma provocar polêmica até mesmo entre linguistas –, é importante observar 

que essas duas noções estão intrinsecamente relacionadas.  

 Mas você deve estar perguntando-se: “por que é importante saber a diferença 

entre gêneros e tipos textuais?”. 

 Saber a diferença é fundamental para a correta distinção entre gêneros e tipos 

textuais, pois quando conhecemos as características de cada um desses elementos, fica 

muito mais fácil interpretar um texto. A interpretação está relacionada não apenas com a 

construção de sentidos, mas também com os diversos fatores inerentes à estruturação 

textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agora vamos conhecer e estudar mais a fundo cada um dos tipos textuais. 

São eles: 

narrativo; 

descritivo; 

dissertativo (expositivo e argumentativo); 

explicativo (injuntivo e prescritivo). 

 

O TEXTO NARRATIVO 

 O texto narrativo tem por finalidade narrar algo, contar uma história. Os 

principais elementos são o enredo, os personagens, o tempo passado (na maior parte das 

narrativas) e a progressão da história contada. Sua estrutura normalmente é de início, 

como a situação começou, meio com o conflito da narrativa e fim com o desenrolar da 

trama. 

Um exemplo de texto narrativo: 

"Venezuela fue avistada por primera vez durante el tercer viaje de Cristóbal Colón, 

el 1 de agosto de 1498, cuando llegó a la desembocadura del río Orinoco después 

de haber pasado frente a la isla Trinidad. Era la primera vez que los españoles 

tocaban tierra firme continental, tomando en cuenta que en los dos primeros viajes 

llegaron a territorios insulares. Colón observó las corrientes del Orinoco y las 

selvas, y prosiguió su viaje por el golfo de Paria, bordeando la costa cerca de la 

isla de Margarita. En 1499, Alonso de Ojeda realizó una expedición más extensa 

por la costa, y llegó al Cabo de la Vela en la península de La Guajira después de 

pasar por el golfo de Paria, la península de Paraguaná y el golfo de Venezuela." 



 

Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela#Historia 

Outros exemplos: romances; contos; fábulas; depoimentos; relatos; 

 

 O TEXTO DESCRITIVO 

 O texto descritivo é como o nome diz, uma descrição. Em geral, este tipo de 

texto se apresenta dentro de outros tipos como uma pausa, um exemplo disso é uma 

descrição dentro de um texto narrativo. As principais características deste tipo de texto 

são a ação estática, a caracterização e a descrição. 

Um exemplo de texto descritivo: 

"Un río o flujo de agua es una corriente natural de agua que fluye con continuidad 

por un cauce de tierra. Posee un caudal determinado, rara vez es constante a lo 

largo del año, y desemboca en el mar, en un lago o en otro río, en cuyo caso se 

denomina afluente. La parte final de un río es su desembocadura. Algunas veces 

terminan en zonas desérticas donde sus aguas se pierden por infiltración y 

evaporación por las intensas temperaturas." 

Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Río 

Outros exemplos: folhetos turísticos; cardápios de restaurantes; roteiros; 

 

O TEXTO DISSERTATIVO (expositivo e argumentativo) 

 O texto dissertativo possui intenção sobre o leitor e pode ser dividido em 

expositivo e argumentativo. O texto dissertativo-expositivo expõe algo, como ponto de 

vista ou apresenta opinião. Já o texto dissertativo-argumentativo é usado para 

convencer o leitor, defender uma ideia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela#Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/R%EDo


 

Um exemplo de texto dissertativo-expositivo: 

“Panfleto anarquista (fragmento): 

Sólo con la autoorganización de la educación podremos construir una pedagogía 

libertaria, laica, no sexista, ni racista. Donde el conocimiento se construya en una 

relación mutua de aprendizaje que recoja nuestra diversidad cultural, donde se 

desarrolle nuestra personalidad y no se nos aplane en una fábrica de alumnos 

homogéneos. ¡Hacia la autogestión de la educación!” 

Fonte: https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-textos-argumentativos/#ixzz6T9T6grsy 

Outros exemplos de texto dissertativo-expositivo: enciclopédias; resumos; jornais; 

Um exemplo de texto dissertativo-argumentativo: 

"Muchas personas piensan que algunos idiomas son más difíciles que otros. En 

realidad, todos nacemos con la capacidad de adquirir cualquier idioma, lo que se 

determina únicamente por su lugar de nacimiento. El grado de dificultad depende 

de la relación entre la lengua materna y el idioma que se desea aprender." 

Fonte: https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-textos-persuasivos/#ixzz6T9UM8v75 

Outros exemplos de texto dissertativo-argumentativo: sermões; manifestos; artigos de 

opinião; 

 

O TEXTO EXPLICATIVO (injuntivo e prescritivo) 

 O texto explicativo é instrucional, traz uma instrução, uma explicação, sua 

finalidade é então instruir, conduzir o leitor no processo de uma ação, caracterizado 

muitas vezes pelo uso de verbos no imperativo. Este tipo de texto também pode ser 

dividido em injuntivo e prescritivo. O texto explicativo injuntivo dá a liberdade do 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-textos-argumentativos/#ixzz6T9T6grsy


 

leitor seguir ou não o que está sendo instruído. Já o texto explicativo prescritivo, 

prescreve como o leitor deve agir sem possibilidade de ser de outra forma. 

Um exemplo de texto explicativo injuntivo: 

"Receta para ser feliz 

Tomar un grand cantidad de alegría y dejarla hervir a fuego lento, sin parar. 

Ponerle un tazón colmado de bondad y enseguida agregar una medida completa 

de consideración hacia los demás. 

Mezclar con estos ingredientes una cucharada de paz. 

Sazonar con la esencia de la caridad. 

Mezclar todo perfectamente y enseguida, con todo cuidado, pasarlo por un colador 

para eliminar cualquier partícula de egoísmo. 

Servirlo con una salsa de amor." 

Fonte: OSMAN, Soraia. Enlaces 2: español para jóvenes brasileños. SGEL, 2009. 

Outros exemplos de texto explicativo-injuntivo: receitas culinárias; manuais de 

instruções; 

Um exemplo de texto explicativo prescritivo: 

Artículo 1. Delimitación del ámbito. 

1. Se considera extranjero, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los 

que carezcan de la nacionalidad española. 

2. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquéllos a 

quienes les sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por la legislación 



 

de la Unión Europea, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos 

que pudieran ser más favorables.  

Fonte: https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-544 

Outros exemplos de texto explicativo-prescritivo: leis; cláusulas contratuais; edital de 

concursos públicos. 

 Chegamos ao final da aula. Algumas tipologias podem ser bem difíceis de se 

distinguirem, ainda mais quando são ramificações de uma mesma, mas nada que não 

possamos resolver e aprender juntos e praticando. Lembrem-se: a leitura fica mais fácil 

conforme nos apropriamos do texto e do conhecimento que ele nos requer, a leitura é 

um hábito que nos vai ajudar muito no ENEM e só melhoraremos nela com a prática! 

 E agora, qual tipo de texto é o parágrafo acima? Hahaha, não precisa responder. 

Y punto! Ahora es el momento de poner en practica lo que aprendimos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-544
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