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 TEMPO DE AULA: 50 min
 ACOLHIMENTO
 CONTEÚDO: Gêneros e tipos textuais
 GÊNEROS TEXTUAIS: tirinha, poesia, poema, placa
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Explicitação do gênero

e do tipo textual.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: Questão diagnóstica
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico

diverso (propagandas, quadrinhos, fotos, etc.)
 D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam

o locutor e o interlocutor de um texto.
 ATIVIDADE PARA CASA
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Todas as realizações linguísticas se fazem com 

o uso dos gêneros. Tivemos exemplos da 
conversa telefônica, do poema e do verbete 
de dicionário. Na verdade, atualmente são 

quase incontáveis os gêneros que circulam na 
sociedade.
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Comunicar-se eficientemente parece, a princípio, algo fácil e simples a
qualquer indivíduo, dada a agilidade e a habilidade que todos têm de usar a
linguagem.

Quando um indivíduo utiliza a língua, sempre o faz por meio de um tipo de
texto ainda que não tenha consciência disso. A escolha de um tipo é um dos
passos - se não o primeiro - a ser seguido no processo de comunicação.

A escolha do tipo de texto não é completamente espontânea, pois leva em
conta um conjunto de parâmetros essenciais, como quem está falando, para
quem está falando, qual é a sua finalidade e qual é o assunto do texto.
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Tipo textual  

sequência teórica de natureza linguística,
responsável pela organização do texto; modo
textual não materializado: narração,
argumentação, exposição, descrição, injunção.
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SEQUENCIAS TEXTUAIS

NARRATIVA

DESCRITIVA

ARGUMENTATIVA

INJUNTIVA

EXPOSITIVA
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• Assim, pode-se definir o texto como qualquer enunciado (oral escrito, não
verbal, virtual ou misto) usado para que a comunicação se estabeleça.
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