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1. Tipos Textuais
São categorias mais abrangentes, relacionadas à forma com que o texto é apresentado. 
Basicamente, existem basicamente 5 tipos textuais: Narrativo, Descritivo, Expositivo, 
Argumentativo, Expositivo e Injuntivo. Os tipos correspondem a um campo mais teórico e 
abstrato.

Gênero Textual pode ser entendido como a parte mais concreta e tipologia textual, relacionada 
à função do tipo, mas diferente nos objetivos. A tabela a seguir deixará mais evidente essas 
diferenças. 

Tipo Exemplos de Gênero correspondente ao tipo

Narrativo Conto, crônica, romance, notícia, biografia, novela

Descritivo Cardápio, relato descritivo, reportagem

Expositivo Texto didático, palestra, reportagem

Argumentativo Tese, Artigo científico, coluna de jornal

Injuntivo Manual de instrução, propaganda, receita

Como podemos perceber, a tipologia é uma categoria que abrange uma série de gêneros. Se 
analisarmos bem, podemos notar que os gêneros, apesar de serem parte de um tipo textual, 
diferem entre si nos seus objetivos.

Por exemplo, podemos dizer que uma reportagem e um cardápio têm como característica 
fundamental a descrição, seja de uma reunião que o Presidente teve com algum ministro, seja 
do prato do dia no restaurante da cidade. Apesar de descreverem situações (plano abstrato), 
perceba que a situação descrita e os objetivos dessa descrição são distintos (fato concreto). 
Enquanto o jornal quer informar a população sobre um fato ocorrido no país, o cardápio quer 
informar um cliente, para que ele decida o que irá pedir. 

É preciso notar que essas categorias não são fixas. Existem crônicas que ao invés de somente 
narrar um fato, também defendem uma tese, exercendo função argumentativa. Dessa forma, 
é plenamente possível haver enquadramentos em mais de uma categoria. 

Vamos ao estudo dos Tipos Textuais.

Narrativo
O texto narrativo é um tipo textual no qual um narrador contará uma história envolvendo 
personagens envolvidas em um contexto (enredo). Esse narrador poderá participar ou não 
desse enredo. 
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