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Você já parou para pensar no que lê todos os dias?
Todos os dias lemos os mais diferentes textos. Por
exemplo, lemos o número e o itinerário do ônibus que
nos leva ao trabalho, passamos os olhos pelas
manchetes dos jornais da banca, lemos os rótulos e os
preços dos produtos no supermercado, o cardápio do
restaurante, as placas das ruas etc.
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Também lemos revistas, jornais, manuais de
instrução, a bula do remédio, receitas culinárias...
Enfim, temos as mais variadas necessidades e
objetivos de leitura. Todos esses textos estão
relacionados às mais diversas atividades humanas e
circulam na sociedade.
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Saber distinguir a função de cada gênero textual, o seu
propósito e as suas características é necessário para a
nossa participação no mundo em que vivemos. Bem,
estamos falando do que lemos na nossa língua, o
português. Em outras línguas você verá que não é muito
diferente. As necessidades e objetivos de leitura são bem
parecidos. Afinal, vivemos num mundo globalizado.

Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51076. Acesso em 23 de janeiro de 2020.
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O QUE SÃO GÊNEROS TEXTUAIS? 

Como nos ensina Bakhtin, gêneros textuais definem-se
principalmente por sua função social. São textos que se realizam
por uma (ou mais de uma) razão determinada em uma situação
comunicativa (um contexto) para promover uma interação
específica. Trata-se de unidades definidas por seus conteúdos, suas
propriedades funcionais, estilo e composição organizados em razão
do objetivo que cumprem na situação comunicativa.

Disponível em: http: https://novaescola.org.br/conteudo/194/o-que-e-um-genero-textual Acesso em 23 de janeiro de 2020.
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FUNÇÕES DOS GÊNEROS TEXTUAIS 

Quando usamos a língua, organizamos as frases com o objetivo de produzir
um texto que se comunique com o interlocutor. A produção do texto é
organizada, por sua vez, com base numa tradição discursiva que prevê
determinadas sequências e elementos textuais. Assim, reconhecemos uma
entrevista, uma conversa em rede social, um contrato de aluguel ou uma
aula. Nessa seção, vamos estudar os gêneros textuais com ênfase nos
elementos que compõem o texto de determinado gênero e na função que os
textos daquele gênero desempenham na sociedade.

Disponível em: http://hotsite.tvescola.org.br/percursos/lingua-portuguesa/texto/elementos-textuais-e-funcao-social/. Acesso em 23 de janeiro de 
2020.
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CLASSIFICAÇÃO DOS GÊNEROS 
TEXTUAIS 

•Romance;
•Conto;
•Fábula;
•Lenda;
•Novela;
•Crônica;
•Notícia;
•Ensaio;
•Editorial;

•Resenha;
•Monografia;
•Reportagem;
•Relatório científico;
•Relato histórico;
•Relato de viagem;
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•Carta;
•E-mail;
•Abaixo-assinado;
•Artigo de opinião;
•Diário;
•Biografia;
•Entrevista;
•Curriculum vitae;
•Verbete de dicionário;

•Receita;
•Regulamento;
•Manual de instruções;
•Bula de medicamento;
•Regras de um jogo;
•Lista de compras;
•Cardápio de restaurante;
•...

CLASSIFICAÇÃO DOS GÊNEROS 
TEXTUAIS 
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Vejamos a seguir alguns gêneros textuais usados no
dia a dia. Apesar de estarem em inglês, tenho
certeza de que você não terá dificuldades para
identificá-los, pois são bem semelhantes aos
mesmos gêneros em português. Vamos conferir?
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https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-restaurant-business-card-template_4928646.htm
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https://www.paperpk4u.com/jobdetail-92065-Accounting-Jobs
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https://s3.amazonaws.com/freeurbody/7-day-weather-forecast-london.html
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https://www.ganeshaspeaks.com
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https://jackiecollins.com/recipes/best-hamburger-town-featured-lucky-santangelo-cookbook/
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Identifique a que gênero textual cada um dos textos
apresentados anteriormente corresponde, colocando o
número do texto nos parênteses.
( ) recipe
( ) horoscope
( ) weather forecast
( ) restaurant card
( ) job ad
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Qual texto você precisaria ler se o seu propósito fosse uma das alternativas abaixo?
Corresponda o propósito da leitura ao o gênero textual:

1. Preparar uma refeição.
2. Saber como está o tempo em Londres.
3. Procurar um emprego.
4. Identificar as características de cada signo.
5. Localizar um restaurante.

( ) job ad
( ) restaurant card
( ) recipe
( ) weather forecast
( ) horoscope
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Agora volte aos textos e responda as perguntas a seguir:

1. O que poderá acontecer caso uma pessoa de Capricórnio não
controle suas emoções?

2. Quais as temperaturas máximas e mínimas das quartas e sextas-
feiras em Londres?
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