
 

Aula 
20A Tipologia Textual 

Cada texto, ou partes de um texto, possui características bastante distintas, 
de acordo com o propósito ou informação que transmite ao leitor. Dependendo 
de suas características, o texto, ou parte do texto, pode ser classificado como: 

A) NARRAÇÃO,  

Narrar é contar uma história que envolve personagens e acontecimentos. São 
apresentadas ações e personagens: O que aconteceu, com quem, como, onde 
e quando. 
Exemplo: O rapaz varou a noite inteira conversando com os amigos pela 
Internet. O pai, quando acordou às 6 horas, percebeu a porta do quarto fechada 
e a luz acesa. O filho ainda estava no computador e não havia ido dormir. 

B) DESCRIÇÃO,  

Descrever é apresentar as características principais de um objeto, lugar ou 
alguém. Pode ser: 

Objetiva: Predomina a descrição real do objeto, lugar ou pessoa descrita. Neste 
tipo de descrição não há a interferência da opinião de quem descreve, há a 
tendência de se privilegiar o que é visto, em detrimento do sujeito que vê. 
Exemplo: “Mônica tem 1,65 de altura e 50 kg. Branca, olhos claros, cabelos 
castanhos, compridos e lisos.” 

Subjetiva: aparecem, neste tipo de descrição, as opiniões, sensações e 
sentimentos de quem descreve pressupondo que haja uma relação emocional 
de quem descreve com o que foi descrito. 
Exemplo: “Ele vestia roupas rasgadas, tinha pernas ossudas, dentes afiados, 
olhos azuis esbugalhados e cabelos avermelhados. Parecia estar sempre com 
fome. Na rua, era considerado meio maluco ...” 

C) DISSERTAÇÃO. 

Podemos dizer que dissertar é falar sobre algo, sobre determinado assunto; é 
expor; é debater. A dissertação pode ser 

Expositiva: Nos apresenta uma explicação sobre determinado assunto, informa 
e esclarece sem a emissão de qualquer opinião a respeito, é um texto 
dissertativo-expositivo. 
Exemplo: A borracha natural era utilizada para fabricar os pneus dos primeiros 
automóveis, hoje é utilizada para fabricar alguns tipos de solas de sapatos, 
chupetas e bicos de mamadeiras, luvas cirúrgicas entre vários outros usos.  

Argumentativa: Este tipo de texto apresenta a defesa de uma opinião, de um 
ponto de vista, predomina a apresentação detalhada de determinados temas e 
conhecimentos. 
Exemplo: O grave problema presente no Brasil é o baixo nível cultural da 
população devido à falta de leitura de boa qualidade. Segundo o Pisa 
(Programa internacional de avaliação de alunos), que verifica a capacidade de 
leitura do jovem, dentre os 32 países envolvidos na pesquisa de 2016, o nosso 
ficou com a última colocação. 

D) INJUNÇÃO. 
São textos que exprimem pedidos, ordem, normas, instruções tem como 
característica principal a utilização de verbos no imperativo. Pode ser 
classificado de duas formas: 

Instrução: O texto apresenta apenas um conselho, uma indicação e não uma 
ordem. Exemplo: Bata as claras em neve, acrescente as gemas e o açúcar e 
bata outra vez. 

Prescrição: O texto apresenta uma ordem, a orientação dada no texto é uma 
imposição. Exemplo: Lave o seu prato depois que terminar de comer. 

Atenção: Estes são os tipos textuais que podem estar presentes nos 
textos dos diversos gêneros existentes. Muitas vezes um texto de um 
determinado gênero é formado por mais de um tipo textual. 
Exemplo: Uma fábula pode ser basicamente formada por uma narração, 
mas pode ter: descrição das personagens e ambientes; dissertação em 
diálogos; exposição para apresentar alguma explicação ao leitor; e injunção 
nas interações entre as personagens.  

 

 

01. Faça uma síntese no caderno sobre o que foi explicado nessa aula. 

02. Para cada um dos tipos apresentados, diga em que gêneros de textos 
podemos encontra-los. Explique. 
03. Quais tipos textuais podem estar presentes em uma notícia de jornal? 
Explique. 
04. Que tipo textual podemos encontrar em uma bula de remédio? Explique. 

05. Leia o trecho abaixo e diga que tipo de texto ele apresenta. Explique. 
“Era um homem alto, robusto, muito forte, que caminhava lentamente, como se 

precisasse fazer esforço para movimentar seu corpo gigantesco. Tinha, em contrapartida, 
uma cara de menino, que a expressão alegre acentuava ainda mais.”  

06. Escreva uma mensagem para um amigo utilizando ao menos três tipos 
textuais diferentes. 


