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Gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem
em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem
definida.
Os diferentes gêneros textuais se adequam ao uso que se faz deles. Adequam-se,
principalmente, ao objetivo do texto, ao emissor e ao receptor da mensagem e ao contexto
em que se realiza.

Exemplos de gêneros textuais

































Romance;
Conto;
Fábula;
Lenda;
Novela;
Crônica;
Notícia;
Ensaio;
Editorial;
Resenha;
Monografia;
Reportagem;
Relatório científico;
Relato histórico;
Relato de viagem;
Carta;
E-mail;
Abaixo-assinado;
Artigo de opinião;
Diário;
Biografia;
Entrevista;
Curriculum vitae;
Verbete de dicionário;
Receita;
Regulamento;
Manual de instruções;
Bula de medicamento;
Regras de um jogo;
Lista de compras;
Cardápio de restaurante;
...

Embora os diferentes gêneros textuais apresentem estruturas específicas, com
características próprias, é importante que os concebamos como flexíveis e adaptáveis, ou
seja, que não definamos a sua estrutura como fixa.
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Os gêneros textuais possuem transmutabilidade, ou seja, é possível que se criem novos
gêneros a partir dos gêneros já existentes para responder a novas necessidades de
comunicação. São adaptáveis e estão em constante evolução.

Tipos e gêneros textuais
Tipos e gêneros textuais são duas categorias diferentes de classificação textual.
Os tipos textuais são modelos abrangentes e fixos que definem e distinguem a estrutura e os
aspectos linguísticos de uma narração, descrição, dissertação e explicação.
Exemplos de tipos textuais:







Texto narrativo;
Texto descritivo;
Texto dissertativo expositivo;
Texto dissertativo argumentativo;
Texto explicativo injuntivo;
Texto explicativo prescritivo.

Os aspectos gerais dos tipos de texto concretizam-se em situações cotidianas de
comunicação nos gêneros textuais, textos flexíveis e adaptáveis que apresentam um intenção
comunicativa bem definida e uma função social específica, adequando-se ao uso que se faz
deles.
Gêneros textuais pertencentes aos textos narrativos:







romances;
contos;
fábulas;
novelas;
crônicas;
…

Gêneros textuais pertencentes aos textos descritivos:







diários;
relatos de viagens;
folhetos turísticos;
cardápios de restaurantes;
classificados;
...
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Gêneros textuais pertencentes aos textos expositivos:






jornais;
enciclopédias;
resumos escolares;
verbetes de dicionário;
...

Gêneros textuais pertencentes aos textos argumentativos:






artigos de opinião;
abaixo-assinados;
manifestos;
sermões;
...

Gêneros textuais pertencentes aos textos injuntivos:





receitas culinárias;
manuais de instruções;
bula de remédio;
...

Gêneros textuais pertencentes aos textos prescritivos:





leis;
cláusulas contratuais;
edital de concursos públicos;
...

Saiba mais sobre os tipos de textos existentes.

Gêneros textuais e gêneros literários
Conforme o próprio nome indica, os gêneros textuais se referem a qualquer tipo de texto,
enquanto os gêneros literários se referem apenas aos textos literários.
Os gêneros literários são divisões feitas segundo características formais comuns em obras
literárias, agrupando-as conforme critérios estruturais, contextuais e semânticos, entre
outros.
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Exemplos de gêneros literários:




Gênero lírico;
Gênero épico ou narrativo;
Gênero dramático.

Questões
Leia o trecho abaixo:
"A ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política, pois esta

determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na pólis. Nessa
medida, a ciência política inclui a finalidade das demais, e, então, essa finalidade deve
ser o bem do homem."
(Aristóteles. Adaptado)

01. O gênero textual utilizado pelo autor é
a) propaganda
b) enciclopédia
c) texto didático
d) texto de opinião
e) texto prescritivo

02. São Paulo, 18 de agosto de 1929.
Carlos [Drummond de Andrade],
Achei graça e gozei com o seu entusiasmo pela candidatura Getúlio Vargas – João Pessoa. É. Mas
veja como estamos... trocados. Esse entusiasmo devia ser meu e sou eu que conservo o ceticismo que
deveria ser de você. (...). Eu... eu contemplo numa torcida apenas simpática a candidatura Getúlio
Vargas, que antes desejara tanto. Mas pra mim, presentemente, essa candidatura (única aceitável, está
claro) fica manchada por essas pazes fragílimas de governistas mineiros, gaúchos, paraibanos (...),
com democráticos paulistas (que pararam de atacar o Bernardes) e oposicionistas cariocas e gaúchos.
Tudo isso não me entristece. Continuo reconhecendo a existência de males necessários, porém me
afasta do meu país e da candidatura Getúlio Vargas. Repito: única aceitável.
Mário [de Andrade] Renato Lemos. Bem traçadas linhas: a história do Brasil em cartas pessoais. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2004, p. 305 (Enem 2007)
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A carta é um gênero textual em que existe sempre um emissor (remetente) e um receptor
(destinatário). No trecho acima, a carta escrita para Carlos revela um exemplo de
a) carta pessoal
b) carta do leitor
c) carta aberta
d) carta argumentativa
e) carta comercial

03. Qual das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais?
a) romance, descrição, biografia
b) autobiografia, narração, dissertação
c) bula de remédio, propaganda, receita culinária
d) contos, fábulas, exposição
e) seminário, injunção, declaração

