
DE PROFESSOR PARA 

PROFESSOR.



Caro professor, pensando na situação pela qual estamos

passando, esse material foi elaborado com a intenção de direcionar

seus estudos e seu aperfeiçoamento profissional.

É um momento delicado, em que professores do mundo

inteiro estão se reinventando a cada dia para manter as escolas

funcionando de alguma forma.

Ainda não sabemos como conseguiremos transpor a

barreira geográfica e alcançar nossos alunos, mas temos a

certeza de que o aperfeiçoamento de nossas práticas profissionais

e pedagógicas irá nos auxiliar em toda e qualquer situação.

Desejamos que você seja o protagonista de seus estudos

e que possamos estar alinhados em nome de um objetivo maior: o

aprendizado de nossos alunos.

Bons estudos!
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UM ESTUDO SOBRE 

GÊNEROS TEXTUAIS



Estamos a todo momento nos comunicando e recebendo informações,

escrevendo ou falando e todas estas situações comunicativas estão dentro de um

contexto, seguindo uma estrutura. Na escrita e na fala estas estruturas recebem o nome

gêneros textuais.

Os gêneros textuais podem ser definidos como unidades formadoras de

sentido, com determinados propósitos ou intencionalidades discursivas. A intenção do

emissor poderá se revelar por meio do discurso: informar, convencer, contar uma história,

persuadir, dar opinião etc.

Porém, pertencer a um determinado gênero textual não torna o texto imutável,

um artigo de opinião não será sempre igual ao outro. A estrutura do texto e o que ele

enuncia sempre dependerão das condições de produção: quem diz, para quem, como,

por meio de qual veículo, qual a intenção e em que contexto.



Os gêneros são elementos constitutivos de grandes conjuntos, reúnem

sequências linguísticas em suas composições, mas diferem com relação à intencionalidade,

carregam características que se desenvolvem considerando o contexto cultural e temporal a

que estão submetidos.

Assim são os gêneros textuais. Existem em grandes quantidades justamente

porque as práticas sociocomunicativas são dinâmicas e variáveis: carta do leitor, artigos de

opinião, notícias, reportagem, charges, e-mails, HQ, verbetes e tantos outros que se

adequam às necessidades de quem os escreve, apresentando finalidades distintas e

definidas.

Diferentemente do que acontece com os tipos textuais que caracterizam pela

rigidez, pela estruturação pautada em sequências linguísticas, pelo uso do vocabulário

específico, por relações lógico-semânticas com propriedades mais fixas, sendo os grandes

conjuntos nos quais estão contidos os gêneros textuais.



Vejamos aqui uma breve definição das duas conotações feitas por Marcuschi, Luiz Antônio

(2008):

a) Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de construção teórica definida pela

natureza linguística de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas}.

Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração,

argumentação, exposição, descrição, injunção.

b) Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga para referir os textos

materializados que encontramos em nossa vida diária e que representam características

sóciocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição

característica. Se os tipos textuais são apenas meia dúzia, os gêneros textuais são inúmeros. Alguns

exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance,

bilhete, reportagem jornalística, aula expositiva, reunião de condomínio, notícia jornalística, horóscopo,

receita culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, instruções de uso, outdoor,

inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação espontânea, conferência, bate-papo

por computador, aulas virtuais e assim por diante.



Para uma maior visibilidade, poderíamos elaborar aqui o seguinte quadro 

sinóptico:  Marcuschi, Luiz Antônio  ( 2008):

Tipos textuais Gêneros textuais

Constructos teóricos definidos por propriedades 

linguísticas intrínsecas.

Realizações linguísticas concretas definidas por 

propriedades sociocomunicativas.

Constituem sequências linguísticas ou sequências de 

enunciados no interior dos gêneros e não são textos 

empíricos.

Constituem textos empiricamente realizados cumprindo 

funções em situações comunicativas.

Sua nomeação abrange um conjunto limitado de 

categorias teóricas determinadas por aspectos 

lexicais, sintáticos, relações lógicas e tempo verbal.

Sua nomeação abrange um conjunto aberto e 

praticamente ilimitado de designações concretas 

determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição e 

função.

Designações teóricas dos tipos: narração, 

argumentação, descrição, injunção e exposição.

Exemplos de gêneros: telefonema, sermão, carta 

comercial, carta pessoal, romance, bilhete, aula 

expositiva, reunião de condomínio, horóscopo, receita 

culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio, 

instruções de uso, outdoor, inquérito policial, resenha, 

edital de concurso, piada, conversação espontânea, 

conferência, carta eletrônica, bate-papo virtual, aulas 

virtuais etc.



É importante salientar que sempre é

necessário considerar o contexto do gênero

textual, função e finalidade, pois um gênero

textual pode conter mais de um tipo textual.

Exemplo: receita tem lista de 

ingredientes necessários (texto 

descritivo) e o modo de preparo 

(texto injuntivo). 



Gêneros textuais são 
estruturas textuais 

peculiares que surgem 
dos diversos tipos de 

textos.



APRESENTAÇÃO DOS 

GENÊROS TEXTUAIS A 

PARTIR DE SUAS 

TIPOLOGIAS:



ROMANCE NOVELA CRÔNICA

CONTOS 
DE FADA

FÁBULA LENDAS

Os textos NARRATIVOS apresentam ações de personagens no 

tempo e no espaço. 

A estrutura da narração e dividida em: apresentação, 

desenvolvimento, clímax e desfecho:



Os textos DESCRITIVOS se ocupam de relatar e expor 

determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Dessa forma, 

são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou 

apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do 

locutor:

Diário
Relatos de 
viagens, 

históricos, etc.

Biografia e 
Autobiografia

Notícia 

Currículo
Lista de 
Compra

Cardápio
Anúncios e 

Classificados



Os textos DISSERTATIVOS são aqueles encarregados de expor 

um tema ou assunto por meio de argumentações. São marcados 

pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo tentam 

persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em três partes: 

tese (apresentação), antítese (desenvolvimento), nova tese 

(conclusão):

Editorial 
Jornalístico

Carta de Opinião Resenha

Artigo Ensaio

Monografia, 
dissertação de 

mestrado e tese 
de doutorado



Os textos EXPOSITIVOS possuem a função de expor determinada

ideia, por meio de recurso como: definição, conceituação,

informação, descrição e comparação:

Seminários Palestras Conferências Entrevistas

Trabalhos 
acadêmicos

Enciclopédia
Verbetes de 
Dicionário



Os textos INJUNTIVOS, também chamados de textos

instrucionais, são aqueles que indicam uma ordem, de modo

que o locutor objetiva orientar e persuadir o interlocutor. Por

isso, apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo:

Propaganda
Receita 
culinária

Bula de 
remédio

Manual de 
instrução

Regulamento
Textos 

prescritivos

Referência:
MARCUSCHI, L.A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 

2008. 298p.



EMBASAMENTO TEÓRICO

Luiz Antônio Marcuschi ( 1946-2016)

Nascido no Rio Grande do Sul, Marcuschi teve

reconhecimento internacional por seus trabalhos no

campo da linguística, especialmente focados na

linguagem falada e nos gêneros textuais. A maior parte

da sua carreira foi desenvolvida em Pernambuco, no

departamento de Letras da UFPE.



“O trabalho com gêneros textuais é uma 

extraordinária oportunidade de se lidar com a 

língua em seus mais diversos usos autênticos do 

dia-a-dia. Pois nada que fizermos linguisticamente 

estará fora de ser feito em algum gênero.”

Marcuschi



Para entender melhor as relações entre a fala e a escrita, a oralidade e o letramento, 

sugerimos esses três vídeos do autor que nos leva a refletir sobre o uso da língua e sua 

diversidade:

Fala e Escrita – Parte 02

https://youtu.be/6y9xK-9bbcw

Fala e Escrita - Parte 03

https://youtu.be/UqSfGyR1ERA

Fala e Escrita - Parte 01
https://youtu.be/XOzoVHyiDew

https://youtu.be/6y9xK-9bbcw
https://youtu.be/UqSfGyR1ERA
https://youtu.be/XOzoVHyiDew



