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RESUMO 

 

Os gêneros textuais estão vinculados à vida cultural e social do homem e contribuem para 

organizar e direcionar as atividades comunicativas cotidianas. São formas de ação social para 

o uso de qualquer situação discursiva, ou seja, representam a língua em uso constante. 

Contêm três ramificações específicas: forma própria, conteúdo definido e características 

específicas. Deve-se observar o tipo de assunto abordado, com quem se está falando, qual é a 

finalidade do texto, qual o tipo do texto e esfera de circulação. O gênero discursivo, 

compreende as características peculiares de cada tipo de texto, a maneira como é apresentado 

ao leitor, seu layout, a forma como está organizado. Esses detalhes é que determinam a que 

tipo de gênero cada texto pertence. Também podem ser orais ou escritos.  O objetivo desta 

pesquisa é demonstrar que existe uma maneira específica  de discurso que concorda com a 

situacionalidade em que o sujeito está inserido.Será alcançado com uma breve explicação do 

que é gênero textual, com ênfase na adequação de linguagem e efeito de sentido almejado, 

concretizando-se através de exemplificações, afinal para cada situação existe uma maneira 

especifica de comunicação. Resultados: Para a interação, é necessário tanto o domínio das 

formas da língua quanto das formas do discurso, e a utilização do discurso de acordo com a 

necessidade. Conclusão: Cada gênero está vinculado a uma situação social de interação típica 

e dentro de uma esfera social, com uma finalidade discursiva. Gêneros são formas de ação: na 

interação, eles funcionam como índices de referências para a construção dos enunciados. Os 

resultados de realizações linguísticas concretas que estão embasadas no estudo científico e 

segue um roteiro estabelecido anteriormente, apesar de estar fundamentado no gênero 

primário, apesar de não ser o único presente, pois cada gênero tem toda forma concreta e 

histórica necessariamente presente em todas as manifestações discursivas, uma vez que o 

discurso materializa- se na forma de enunciados, que são sempre construídos em 

determinados gêneros para que exista interação. Faz-se necessário ter o domínio da língua e 

dos gêneros discursivos. 
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