
Classificação dos textos quanto ao contexto, à finalidade e ao papel dos 
interlocutores

Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os 

textos de acordo com suas características em relação a um contexto. O gênero 

textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do 

texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele 

pertence.

Os gêneros variam de acordo com a intenção comunicativa e com as 

particularidades em relação à linguagem, à estrutura e ao conteúdo. Assim, os 

gêneros textuais exercem uma função social dentro de um processo de 

comunicação.

O processo de comunicação se dá através dos gêneros textuais, pois 

eles estão intimamente ligados à história da comunicação e da 

linguagem. Cada gênero textual apresenta especificidades que permitem 

identificar a sua classificação. Os gêneros possuem estruturas e características 

próprias, no entanto, vale ressaltar que eles são flexíveis e não possuem 

estrutura fixa.

Desse modo, os gêneros textuais estão em permanente evolução. Isso 

significa que dependendo da necessidade de comunicação, novos gêneros 

podem surgir. A linguagem aparece nos textos de forma diversa. Alguns textos 

podem apresentar mais de um tipo de linguagem, em outros a linguagem pode 

aparecer de forma mesclada. Portanto, para identificar o gênero de um texto, é 

preciso observar qual a linguagem predominante. Para isso, o primeiro passo é 

conhecer quais são os tipos de gêneros textuais.

Diferença entre tipos e gêneros textuais

Frequentemente, há uma confusão entre tipos de textos e gêneros 

textuais, porém trata-se de categorias distintas de classificação textual. Cada 

texto possui linguagem e estrutura específicas. Os textos se diferenciam tanto 

quanto à forma, quanto em relação ao conteúdo. Ao classificar um texto, todas 

essas características são levadas em conta. 
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A classificação dos gêneros textuais ocorre com base em seu conteúdo, 

enquanto os tipos textuais são classificados de acordo com a forma. Desse 

modo, os gêneros textuais são classificações existentes dentro dos modelos 

predefinidos de tipos textuais. Os gêneros possuem estruturas e conteúdos 

temáticos que facilitam sua definição. Portanto, em cada um tipo de texto existe 

gêneros específicos.

Existem muitos gêneros textuais, eles são flexíveis e passíveis de 

mudança. São exemplos de gêneros: romance, conto, fábula, lenda, notícia, 

carta, bula de medicamento, lista de compras, cardápio de restaurante, entre 

outros. Quando trata-se de tipos textuais, as classificações são fixas. Elas 

definem e diferenciam o texto a partir da estrutura e dos aspectos linguísticos. 

Os tipos textuais dividem-se em: narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e 

injuntivo.

Portanto, para compreender a diferença básica entre as duas 

classificações, é necessário entender que gênero textual é a parte concreta e 

tipologia textual é a parte que integra um campo mais teórico, mais formal.

Como os gêneros se inserem dentro de cada tipo textual

Os gêneros textuais possuem características específicas que 

diferenciam um texto do outro. Porém, os textos não são, necessariamente, 

exclusivos de um gênero específico. Por isso, ao analisar um texto se faz 

necessário observar as características predominantes, para assim identificar 

qual o gênero. Cabe ressaltar que o gênero textual não exclui o tipo textual, 

pelo contrário, as características dos tipos textuais são apresentadas de forma 

mais ampla, pois elas passam a ser analisadas com base no contexto nas 

quais são usadas.

Conheça alguns gêneros textuais inseridos em cada tipo textual:

Texto narrativo: um texto classificado no tipo narrativo possui uma estrutura 

básica formada por: apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Os 

textos desse tipo se caracterizam pela apresentação das ações de 
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personagens em determinado tempo e espaço. Entre os gêneros textuais 

pertencentes ao tipo textual narrativo estão: romances, contos, fábulas, novelas 

e crônicas.

Texto descritivo: o tipo descritivo possui textos que relatam ou descrevem 

acontecimentos, lugares ou seres. O texto narrativo, geralmente, possui 

adjetivos que transmitem as sensações do emissor. Os gêneros textuais que 

fazem parte dos textos descritivos são: diários, relatos de viagens, folhetos 

turísticos, cardápios de restaurantes, classificados, entre outros.

Gêneros textuais são os grupos que dividem a classificação das histórias. (Foto: Pixabay)

Texto expositivo: os textos expositivos têm a função de expor ideias 

empregando recursos de comparação, conceituação, definição, informação e 

descrição. Os gêneros textuais que fazem parte do tipo textual expositivo são: 

jornais, enciclopédias, resumos escolares, verbetes de dicionário, entre outros.

Texto argumentativo: esse tipo textual é usado com o objetivo de abordar um 

tema utilizando argumentações, ou seja, é um texto caracterizado por defesas 

de ponto de vista. Sua estrutura é formada por introdução, desenvolvimento e 
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conclusão. Os artigos de opinião, os abaixo-assinados e manifestos são 

exemplos de gêneros textuais que pertencem aos textos argumentativos.

Texto injuntivo: o tipo textual injuntivo se caracteriza por indicar instruções, de 

modo que o emissor busque persuadir e orientar o interlocutor. Por isso, uma 

de suas características é o uso de verbos no imperativo. Os gêneros que 

pertencem aos textos injuntivos são receitas culinárias, manuais de instruções, 

bula de remédio, entre outros.

Texto prescritivo: os textos prescritivos são aqueles têm por objetivo instruir o 

leitor em relação ao procedimento. Esses textos, de certa forma, impedem a 

liberdade de atuação do leitor, pois decretam que ele siga o que diz o texto. 

Essa tipologia textual abarca os gêneros textuais como leis, cláusulas 

contratuais, edital de concursos públicos, entre outros.

Diferença entre gêneros textuais e gêneros literários

Diferente dos gêneros textuais que se encarregam de classificar qualquer tipo 

de texto, os gêneros literários classificam apenas os textos literários. Para essa 

classificação, são levados em consideração aspectos como: características 

formais comuns em obras literárias, além dos critérios estruturais, contextuais e 

semânticos. São exemplos de gêneros literários: gênero lírico, gênero épico ou 

narrativo, gênero dramático.

Resumo sobre gênero textual 

Chamamos de gênero textual as classificações criadas para agrupar 

textos de acordo com as suas características. Existem diversos tipos de 

gêneros textuais, que vão desde o romance e a fábula, até a bula de 

medicamentos, passando ainda por notícias.

Alguns textos podem ainda ser compostos por mais de um gênero 

textual. Geralmente, nesses casos, leva-se em conta o gênero mais presente 

ao longo do texto.
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