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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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• Qualquer atividade humana, como falar ao telefone ou enviar um bilhete a

alguém, é um ato socialmente convencionado (ou padronizado), isto é, exige

que obedeçamos a certas normas de organização de ideias. Esse processo não

é consciente e, às vezes, pode ser difícil organizar e agrupar textos

classificando-os como gêneros discursivos diferentes. Contudo, em geral, a

sociedade organiza seus diversos enunciados ou textos e isso possibilita uma

melhor comunicação.
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Você já tinha observado que falamos através de textos? Esses textos são

estabelecidos pela sociedade para facilitar e permitir nossa comunicação.

Você já observou como nós usamos textos para as mais variadas situações?

Os tipos mais comuns são os diálogos, conversas telefônicas, notícias de

jornais e revistas, cartazes promocionais, outdoors, além de recibos e

cupons fiscais, etc.
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Quais os tipos de textos que você mais usa no dia a dia?
Conforme Bahktin (1997), a língua se realiza 
por meio desses enunciados relativamente 

estáveis que são chamados de gêneros 
discursivos.
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• Imagine como seria extremamente difícil a comunicação, se não

dominássemos os gêneros discursivos e tivéssemos de criá-los

no processo de fala.

• Considerando que esses gêneros de discurso são usados em

contextos sociais específicos, existem tantos gêneros quantas

forem as situações sociais em que são usados.
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• Aprender a lidar com os diversos gêneros discursivos nos torna
mais competentes e permite uma melhor comunicação em
diferentes situações sociais, o que é muito importante para a
atuação profissional.

• Portanto, estudar o conceito de gênero discursivo envolve a
compreensão do texto como uma unidade, que exerce uma função
social e tem uma estrutura e organização própria em cada
contexto de uso.
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Ao 
apreciar 

um texto, 
faça as 

seguintes 
perguntas:

Onde este gênero circula?

A quem ele serve?

E qual o papel dele na sociedade?
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