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Na aula anterior foram abordados conteúdos

relacionados aos gêneros e tipos textuais.
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➢ ACOLHIDA DOS ALUNOS;
➢ RECAPITULAÇÃO DO CONTEÚDO ANTERIOR;
➢ O CONCEITO DE TIPO TEXTUAL;
➢ APLICAÇÃO DE EXERCÍCIO;
➢ APLICAÇÃO DE TAREFA PARA CASA.



TIPOS TEXTUAIS

Os tipos textuais, ou tipologias textuais, são a forma sob a qual o
texto se apresenta determinando a estrutura padrão que rege como cada
um será construído. A tipologia textual é classificada de acordo com
objetivo, estrutura e finalidade do texto.
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Texto explicativo 
injuntivo

Também conhecido como texto
instrucional, busca orientar o
receptor com o uso de verbos no
imperativo no sentido de persuadi-lo.



TIPOS TEXTUAIS
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Texto dissertativo 
argumentativo

Texto descritivo

Exposição de tema ou assunto com o uso de
argumentos defendendo então um
determinado ponto de vista.
texto dissertativo expositivo: exposição de
uma ideia usando conceitos, comparações,
definições, descrições e informações.

Relato e exposição de acontecimento, lugar ou
pessoa sendo, assim, rico em adjetivos que
possam transmitir imagens.
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Texto
narrativo

Apresentações ações em
determinado tempo e espaço. Sua
estrutura é composta por
apresentação, desenvolvimento,
clímax e desfecho.

TIPOS TEXTUAIS



GÊNEROS TEXTUAIS

Os gêneros textuais são estruturas que se posicionam em
funções sociais específicas e, por isso, ocorrem da necessidade de
interação e comunicação do ser humano, além das variações
apresentadas pelos diferentes contextos. O uso dos gêneros é
ativado sempre que um falante é inserido em algum tipo de
situação comunicativa.
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E como isso acontece? Um determinado gênero textual,
mesmo que de forma inconsciente, é selecionado pelo falante de
forma a atender às necessidades de uma situação. A intenção é
transmitir a mensagem de forma efetiva, o que acontece desde
as mensagens de WhatsApp até ofícios organizacionais. São
inúmeros os tipos de gênero textual. No entanto, certas
características permitem o agrupamento de tipos estáveis, a
exemplo as estruturas e os conteúdos que facilitam sua
definição.
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GÊNEROS TEXTUAIS



Vejamos a seguir alguns gêneros textuais separados por
categorias de tipos textuais.
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TEXTO NARRATIVO

Conto, biografia, fábula, romance, lenda, novela, carta...

GÊNEROS TEXTUAIS
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Textos descritivos

Diário,  relatos (viagens, históricos, etc.),biografia e 
autobiografia, currículo, lista de compras, cardápio, 

anúncios de classificados...

GÊNEROS TEXTUAIS
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Textos expositivos

Seminários, palestras, conferências, entrevistas, 
trabalhos acadêmicos, enciclopédia, verbetes de 

dicionários...

GÊNEROS TEXTUAIS
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Textos injuntivos 

Propaganda, receita, culinária, bula de 
remédio, manual de instruções, 

regulamento, textos prescritivos... 

GÊNEROS TEXTUAIS
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Dissertativo-Argumentativo

Artigo de opinião, crônica, editorial, carta aberta,  
carta de opinião, resenha,  ensaio, monografia, 
dissertação de mestrado, tese de doutorado...

GÊNEROS TEXTUAIS



O TEXTO NARRATIVO

O texto narrativo é um dos tipos mais usados no nosso
cotidiano. Diariamente contamos histórias reais ou ficções,
relatamos acontecimentos e tudo isso a partir de uma estrutura,
formada, via de regra, pela composição por : início,
desenvolvimento, clímax, desfecho. Além disso, a apresentação de
personagens ( praticam ações ), ações ( acontecimentos ), diálogos
( diretos, indiretos e indiretos livres ), tempo (presente :crônica,
por exemplo ), conto ( fantástico, de terror, por exemplo), fábula (
personagens animais )...e muitas outras características.
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