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GÊNEROS E TIPOS 
TEXTUAIS



O que é um gênero textual?
• “O gênero se caracteriza por exercer uma função

sócio-comunicativa específica” (TRAVAGLIA, p.
41).



Gêneros textuais
• Cartão postal;
• Telegrama; 
• Artigo científico; 
• Conto;
• Piada;
• Poema;
• Cartaz;
• e-mail;
• Receita médica, de culinária;
• Ofício;
• Charge;
• História em quadrinhos;
• Bula de remédio;
• Notícia jornalística escrita ou 

falada;
• Ata;

• Lista telefônica, de chamada, de 
supermercado;

• Manual de instruções;
• Roteiro de viagem;
• Agenda;
• Bilhete;
• Relatório;
• Palestra;
• Discurso;
• Entrevista;
• Conversa telefônica; face a face;
• Etc.



Características
• Têm uma função específica, para um público

específico; ligados às práticas sociais;

• Variam de acordo com o tempo, com a sociedade e
com a cultura de cada povo;

• Do mesmo modo que surgem na sociedade,
acompanhando, por exemplo, as novas
tecnologias, podem desaparecer;

• Representam um vasto número de textos.



Quais são os critérios para 
distingui-los?

• “Estes critérios, pelo que pudemos observar até
agora, estão agrupados em cinco parâmetros
distintos:

a) o conteúdo temático;

b) a estrutura composicional;

c) os objetivos e funções sócio-comunicativas;

d) as características da superfície linguística, 
geralmente em correlação com outros parâmetros;

e) as condições de produção

f) suporte” (TRAVAGLIA, p.41).



De que gênero estamos 
falando?

1) Querido Antônio,...

2) Prezados Senhores, venho por meio desta...

3) Alô? Quem fala?...

4) Conhece aquela do português...

5) O tema de hoje vai ser...



Presença e surgimento dos gêneros 
na sociedade

• Desenvolvimento: 

• Culturas orais;

• Invenção da escrita – Sumérios 3.000 a.C., Mesopotâmia;

• Cultura impressa – papel foi criado por chineses, no 
século VI a. C. e propiciou o florescer dessa cultura. Mas 
somente com a invenção da imprensa por Gutenberg, em 
1438, a propagação da informação ganhou impulso.;

• Cultura eletrônica – década de 60, 70.

• Motivação: necessidades sócio-culturais e tecnológicas.







• O predomínio da função supera a forma na
determinação de alguns gêneros. Isso justifica a
plasticidade e a dinamicidade dos gêneros.

• Portanto, gêneros não são formas textuais fixas;
são criados em sociedade, e, nela, podem surgir e
desaparecer.



Tipos Textuais

• Narração;

• Descrição;

• Dissertação;

• Argumentação;

• Injunção.

• Formas de apresentação de textos:

• Prosa;

• verso.



• O tipo textual pode ser “identificado e caracterizado por
instaurar um modo de interação, uma maneira de interlocução”
(TRAVAGLIA, 2007, p. 41)

• “As relações entre esses tipos são importantes na
caracterização das categorias de texto”.

• Assim:

• Os tipos compõem os gêneros, que existem e circulam na
sociedade;

• Os gêneros podem estar ligados a tipos que os compõem
necessariamente ou não (tese: necessariamente dissertativa;
carta: pode ser narrativa, descritiva, dissertativa,
argumentativa);

• Os tipos podem se fundir nos gêneros - dois ou mais tipos
simultaneamente, como no editorial que é dissertativo e
argumentativo ao mesmo tempo, se conjugar – aparecem lado
a lado, como no romance, que apresenta trechos narrativos e
descritivos, ou se intercambiar – devido ao modo de interação,
um tipo é usado no lugar de outro .



Narração - prosa
O Coveiro

"Ele foi cavando, cavando, cavando, pois sua
profissão - coveiro - era cavar. Mas, de repente, na
distração do ofício que amava, percebeu que cavara
demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o
olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair.
Gritou. Ninguém atendeu. Gritou mais forte. Ninguém
veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar,
desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova,
desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das
horas tardias. Bateu o frio da madrugada e, na noite
escura, não se ouviu um som humano, embora o
cemitério estivesse cheio de pipilos e coaxares naturais
dos matos. Só pouco depois da meia-noite é que vieram
uns passos.



Deitado no fundo da cova o coveiro gritou. Os passos
se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima,
perguntou o que havia: "O que é que há?"

O coveiro então gritou, desesperado: "Tire-me daqui,
por favor. Estou com um frio terrível!" "Mas, coitado!" -
condoeu-se o bêbado - "Tem toda razão de estar com frio.
Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre
mortinho!" E, pegando a pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo
cuidadosamente.

Moral: Nos momentos graves é preciso verificar muito bem
para quem se apela."

(Millôr Fernandes )



Narração - poema

Valsinha

Um dia ele chegou tão diferente 
do seu jeito de sempre chegar 
Olhou-a de um jeito muito mais quente 
do que sempre costumava olhar 
E não maldisse a vida tanto 
quanto era seu jeito de sempre falar. 
nem deixou-a só num canto 
pra seu grande espanto 
convidou-a pra rodar. 
Então ela se fez bonita 
como há muito tempo não queria ousar 
Com seu vestido decotado 
cheirando a guardado 
de tanto esperar. 



Depois os dois deram-se os braços 
como há muito tempo 
não se usava dar 
e cheios de ternura e graça 
foram para a praça 
e começaram a se abraçar. 
E ali dançaram tanta dança 
que a vizinhança toda despertou 
e foi tanta felicidade 
que toda a cidade se iluminou 
e foram tantos beijos loucos 
tantos gritos roucos 
como não se ouviam mais 
que o mundo compreendeu 
e o dia amanheceu em paz.

(Vinícius de Moares e Chico Buarque de Hollanda)



Descrição - prosa
Folheto de propaganda de carro

• Conforto interno - É impossível falar de conforto sem incluir o
espaço interno. Seus interiores são amplos, acomodando
tranqüilamente passageiros e bagagens. O Passat e o Passat
Variant possuem direção hidráulica e ar condicionado de
elevada capacidade, proporcionando a climatização perfeita do
ambiente.

• Porta-malas - O compartimento de bagagens possui capacidade
de 465 litros, que pode ser ampliada para até 1500 litros, com o
encosto do banco traseiro rebaixado.

• Tanque - O tanque de combustível é confeccionado em plástico
reciclável e posicionado entre as rodas traseiras, para evitar a
deformação em caso de colisão.



Descrição - poesia

Retrato

Eu não tinha esse rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro, 
nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio amargo. 

Eu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas; 
eu não tinha este coração 
que nem se mostra. 

Eu não dei por esta mudança, 
tão simples, tão certa, tão fácil: 
- Em que espelho ficou perdida 
a minha face?

Cecília Meireles



Descrição - oralidade

• "Bom, o meu quarto é uma maravilha. No meu quarto tem um
banheiro dentro, o que eu acho maravilhoso, um banheiro
dentro muito bonitinho. O quarto também é todo acarpetado,
como é acarpetada a sala, o corredor, o resto do apartamento.
Tem um armário enorme também, com as portas em madeira,
as portas são todas trabalhadas em madeira talhada, beleza,
bonitinho. Também deixaram as cortinas que são muito
bonitas, de tafetá, cor coral, a colcha da cama combina com a
cortina ..."

[Corpus do Projeto NURC/RJ - UFRJ- Mulher, 30 anos - Tema:
Casa]



Dissertação/Argumentação - prosa
O Papel da Televisão na Vida dos Jovens 

A televisão tem uma grande influência na formação
pessoal e social das crianças e dos jovens. Funciona como um
estímulo que condiciona os comportamentos, positiva ou
negativamente. (...)

É legítimo que se imponha às estações de televisão uma
restrição de exibição de material violento ou desajustado à
faixa etária nas suas programações, dado que a exposição a
este tipo de conteúdos é extremamente prejudicial no
desenvolvimento das crianças e dos jovens, pois, tal como diz
o povo, “violência só gera violência”.



Características dos tipos textuais

• Refere-se à estrutura composicional dos textos;

• Podem aparecer em qualquer gênero textual:
uma carta, por exemplo, pode ter passagens
narrativas, descritivas, injuntivas e assim por
diante.

• Aparecem em número limitado na língua e não
variam de acordo com o tempo, sociedade e
cultura.



TRAVAGLIA, L.C. A caracterização de categorias de textos:  tipos, gêneros e espécies. Alfa: Revista  de Linguística, n.51, 2007.



Atividade: ver hand outs
• Responda:

1. Quais são os gêneros de textos?

2. Os textos evocam o mesmo tipo de receptor?

3. Que expectativas esses textos despertam no
leitor? Ou seja, qual é o objetivo comunicativo
desses textos?

4. Qual é o veículo de comunicação dos textos
analisados?

5. Identifique as características dos tipos textuais
presentes nesses textos.


