


▪ TEMPO DE AULA: 50min
▪ ACOLHIMENTO
▪ CONTEÚDO: Apresentação da disciplina Oficina de Língua Portuguesa [OBJETIVOS

E METODOLOGIAS]
▪ GÊNEROS TEXTUAIS: bilhete, bula, convite, trava-língua
▪ EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
▪ ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
▪ 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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Gêneros 
e

Tipos Textuais

VOCÊ SABE QUAIS SÃO E PARA QUE SERVEM 
ESTES TEXTOS?
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BILHETE

BULA
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CONVITE TRAVA-LÍNGUA
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FÁBULA
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Gênero textual – diferentes formas de linguagem
empregadas nos textos, configurando-se como
manifestações socialmente reconhecidas que
procuram alcançar intenções comunicativas
semelhantes, exercendo funções sociais
específicas.
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Tipos textuais – são estruturas nas quais os gêneros
se apoiam; a tipologia (ou tipo) textual apresenta
características intrínsecas, como vocabulário,
relações lógicas, tempos verbais, construções
frasais e outras peculiaridades inscritas em,
basicamente, cinco tipos:
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GÊNERO TEXTUAL 

X 

TIPO TEXTUAL
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GÊNEROS DE TEXTO PREDOMINANTES NOS TIPOS TEXTUAIS

NARRATIVA: predominante em gêneros como crônica, romance, fábula, piada, novela,
conto de fadas etc.

DESCRITIVA: predominante em gêneros como retrato, anúncio classificado, lista de
ingredientes de uma receita, guias turísticos, listas de compras, legenda, cardápio, entre
outros.

ARGUMENTATIVA: predominante em gêneros como manifesto, sermão, ensaio, editorial de
um jornal, crítica, monografia, redações dissertativas, tese de doutorado etc.

EXPOSITIVA: predominante em gêneros como aulas expositivas, conferências, capítulo de
livro didático, verbetes de dicionários, enciclopédias, entre outros.

INJUNTIVA: predominante em gêneros como horóscopo, propaganda, bula, receita
culinária, manual de instruções de um aparelho, livros de autoajuda etc.

12



Sequência narrativa é marcada pela temporalidade; como seu material é o fato e a ação, a
progressão temporal é essencial para seu desenrolar, ou seja, desenvolve-se
necessariamente numa linha e num determinado espaço.

Sequência descritiva: nesse tipo de sequência, marcada pela espacialidade, não há
sucessão de acontecimentos no tempo,mas sim a apresentação de uma imagem que busca
reproduzir o estado do ser descrito, em um determinado momento.

Sequência argumentativa: é aquela em que se faz a defesa de um ponto de vista, de uma
ideia, ou em que se questiona algum fato. Intenta-se persuadir o leitor ou ouvinte,
fundamentando o que se diz com argumentos de acordo com o assunto ou tema, a situação
ou o contexto e o interlocutor; Caracteriza-se pela progressão lógica de ideias e requer uma
linguagem mais sóbria, objetiva, denotativa.
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Sequência explicativa ou expositiva: intenta explicar dar informações a respeito
de alguma coisa. O objetivo é fazer com que o interlocutor/ adquira um saber,
um conhecimento que até então não tinha. É fundamental destacar que, nos
textos explicativos, não se faz defesa de uma ideia, de um ponto de vista, -
características básicas do texto argumentativo. Os textos explicativos tratam da
identificação de fenômenos, de conceitos, de definições.

Sequência injuntiva ou instrucional: a marca fundamental da sequência
injuntiva ou instrucional é o verbo no imperativo (injuntivo é sinônimo de
"obrigatório", "imperativo"), ou outras formas que indicam ordem, orientação.
Nesse tipo, predomina a função conativa/apelativa, a qual busca convencer o
interlocutor (quem ouve) a atender a vontade do locutor (quem fala).
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1. (D12) Seguem alguns gêneros de texto que circulam no nosso cotidiano.
Identifique-os oralmente, levando em conta os seus modos de organização,
sequência e apresentação:

VERBETE

PALAVRA CRUZADA

ANÚNCIO PUBLICITÁRIO
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2. (D12 e D13) Assinale a alternativa que associa, respectivamente, as características e
função social aos gêneros mencionados abaixo:

1. Pequena narrativa em que os animais são as personagens protagonistas. Apresenta
uma crítica ao comportamento humano por meio da atitude de animais. Esse gênero serve
como distração e moralização, pois apresenta determinados valores considerados
socialmente aceitos.

2. Texto com linguagem verbal e não verbal, da ordem do descrever/prescrever, com uso
de elementos voltados para determinado público-alvo, cujo objetivo é despertar sentidos
ou desejos; apresenta predomínio da sugestão sobre a informação.

3. Texto com as mesmas características básicas da narração, sem, contudo, apresentar
conflito. Tem a função social de representar experiências vividas situadas no tempo.
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A. Crônica, fábula, anúncio publicitário.

B. Fábula, conto, notícia de jornal.

C. Relato autobiográfico, anúncio publicitário, fábula.

D. Fábula, anúncio publicitário, relato autobiográfico.

E. Relato autobiográfico, fábula, anúncio publicitário.
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3. (D12) Leia o texto e identifique a que GÊNERO e a que TIPO ele pertence.

LEITE, W. Anésia. Disponível em: www.willtirando.com.br/anesia. Acesso em: 9 set. 2019.

Trata-se do gênero HISTÓRIA EM QUADRINHOS, narrativa breve, em geral,
distribuída em vinhetas (quadrinhos), associada a elementos não verbais
(imagens, grafismos, expressões faciais e gestuais) os quais visam à uma reflexão
crítica.
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(D12) Leia os dois textos e identifique o tipo textual, bem como suas características e
modos de organização.

A) “Mamãe, fui para a casa da vovó. Posso dormir lá? Telefone para mim assim que
chegar. Suzana”. (SANTOS,[et al]. 2004.p,51)

B) “Significado de Nostalgia (s.f). Tristeza causada pela saudade de sua terra ou de sua
pátria; melancolia. Saudade do passado, de um lugar etc. Disfunções
comportamentais causadas pela separação ou isolamento (físico) do país natal, pela
ausência da família e pela vontade exacerbada de regressar à pátria.

(Fonte: Dicionário Online de Português- Dicio.com)
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GÊNEROS E TIPOS TEXTUAIS

▪ CONCEITO;
▪ PAPEL DOS GÊNEROS E DOS TIPOS TEXTUAIS;
▪ OS GÊNEROS/TIPOS E A INTERDISCIPLINARIDADE;
▪ OS GÊNEROS E A INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS.
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