
Gramática 

www.professorjohnstonalbuquerque.com 

Tipologia textual 

Aula 12 

 

1. Narração 

Modalidade em que um narrador, participante ou não, conta um fato, real ou fictício, que ocorreu num 

determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Refere-se a objetos do mundo real. Há uma 

relação de anterioridade e posterioridade. Presença de elementos gráficos da pontuação, como por 

exemplo, o travessão. O tempo verbal predominante é o passado. Estamos cercados de narrações desde as 

que nos contam histórias infantis até às piadas do cotidiano. É o tipo predominante nos gêneros: conto, 

fábula, crônica, romance, novela, depoimento, piada, relato, etc. 

2. Descrição 

Um texto em que se faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal ou um objeto. A classe 

de palavras mais utilizada nessa produção é o adjetivo, pela sua função caracterizadora. Numa abordagem 

mais abstrata, pode-se até descrever sensações ou sentimentos. Não há relação de anterioridade e 

posterioridade. Significa "criar" com palavras a imagem do objeto descrito. É fazer uma descrição minuciosa 

do objeto ou da personagem a que o texto se Pega. É um tipo textual que se agrega facilmente aos outros 

tipos em diversos gêneros textuais. Tem predominância em gêneros como: cardápio, folheto turístico, 

anúncio classificado, etc.  

 3. Dissertação

Dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto, discorrer sobre ele. Dependendo do objetivo 

do autor, pode ter caráter expositivo ou argumentativo. 

3.1 Dissertação-Exposição 

Apresenta um saber já construído e legitimado, ou um saber teórico. Apresenta informações sobre assuntos, 

expõe, reflete, explica e avalia ideias de modo objetivo. O texto expositivo apenas expõe ideias sobre um 

determinado assunto. A intenção é informar, esclarecer.  Ex: aula, resumo, textos científicos, enciclopédia, 

textos expositivos de revistas e jornais,  etc. 

 

 3.1 Dissertação-Argumentação

Um texto dissertativo-argumentativo faz a defesa de ideias ou um ponto de vista do autor. O texto, além de 

explicar, também persuade o interlocutor, objetivando convencê-lo de algo. Caracteriza-se pela progressão 

lógica de ideias. Geralmente utiliza linguagem denotativa. É tipo predominante em: sermão, ensaio, 

dissertação, tese, ensaio, manifesto, crítica, editorial de jornais e revistas. 

4. Injunção / Instrucional 

Indica como realizar uma ação. Utiliza linguagem objetiva e simples. Os verbos são, na sua maioria, 

empregados no modo imperativo, porém nota-se também o uso do infinitivo e o uso do futuro do presente do 

modo indicativo. Ex: ordens; pedidos; súplica; desejo; manuais e instruções para montagem ou uso de 



aparelhos e instrumentos; textos com regras de comportamento; textos de orientação (ex: recomendações 

de trânsito); receitas, cartões com votos e desejos (de natal, aniversário, etc.). 

 

OBS:   Muitos  estudiosos  do  assunto  listam  apenas  os tipos acima. Alguns outros consideram que existe 

também o tipo predição.  

 

 5. Predição

Caracterizado por predizer algo ou levar o interlocutor a crer em alguma coisa, a qual ainda está por ocorrer. 

É o tipo predominante nos gêneros: previsões astrológicas, previsões meteorológicas, previsões 

escatológicas/apocalípticas.  

 

 

 


