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TEXT GENRE 0F BOOKS

What is a book genre?

Os diferentes gêneros de livros são 
basicamente as categorias ou 
subcategorias das quais um livro faz 
parte.
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TEXT GENRE OF BOOKS

Why do we have book genres?
Como pessoas, naturalmente tendemos a colocar as 
coisas em categorias para torná-las mais fáceis de 
entender.

É aí que entra o gênero de um livro. Torna os escritos 
mais confortáveis   de categorizar. Quando você vai a uma 
loja de livros, os livros geralmente são organizados por 
tipo para facilitar para os compradores.
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TEXT GENRE OF BOOKS

How do you know the genre of a book?

Bem, se você estiver em uma biblioteca ou loja de livros (on-line ou 
convencional), todos os livros deverão ser organizados por categoria. Isso 
facilita a navegação nos livros que você provavelmente deseja ler.

Caso contrário, ao ler o livro, comece a procurar o seguinte:

1. Personagem principal;
2. Onde o livro está definido;
3. Certos pontos do enredo;
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TEXT GENRE OF BOOKS

The Two Types of Books – Fiction and 
Nonfiction

Praticamente todos os livros que você lê têm o título 
de ficção ou não-ficção.
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TEXT GENRE OF BOOKS

What is a fiction book?
Basicamente, um livro de ficção é aquele em que os 
elementos são inventados ou criados pelo autor.

Essas histórias podem ser ambientadas em lugares 
reais ou em tempo real, mas se o enredo ou os 
personagens forem inventados, a história é ficção.
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TEXT GENRE OF BOOKS

What is a nonfiction book?

Um livro de não-ficção é baseado em 
acontecimentos e fatos reais.

Existem muitos subgêneros diferentes de não-
ficção. Eles variam de biografias de celebridades ao 
dicionário.
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Disponível em: https://gladreaders.com/types-or-genres-of-books/. Acesso em 07 de maio de 2020.
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A partir do layout dos textos identificar seu gênero textual e informar se 
pertencem à categoria FICTION ou NON FICTION :

Disponível em: https://gladreaders.com/types-or-genres-of-books/. Acesso em 07 de maio de 2020.
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BIOGRAPHY – NON FICTIONAL

A biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. A palavra 
biografia é composta pelos termos de origem grega bio (vida) e grafia (escrita).

Características:

Gênero narrativo
Texto narrado em terceira pessoa
Ordem cronológica dos fatos
Conjunto de informações sobre a vida de alguém
Relato de fatos marcantes da vida de alguém
Uso de pronomes pessoais e possessivos
Verossimilhança dos fatos narrados
Predomínio de verbos no pretérito (Simple Past)
Uso de marcadores temporais (when I was a kid, in that  time,etc.)

    
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/biografia/. Acesso em 07 de maio de 2020. Adaptado.
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Disponível em: https: https://www.reddit.com/r/Frisson/comments/7538zf/text_an_excerpt_from_
1984_by_george_orwell_part_3/. Acesso em 07 de maio de 2020. Adaptado.

TEXT 
02

An excerpt from 1984 by George 
Orwell - part 3, chapter 2.

https://www.reddit.com/r/Frisson/comments/7538zf/text_an_excerpt_from_
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SCIENCE FICTION – FICTIONAL

Ficção Científica é um termo mal 
compreendido. Trata-se de um “gênero” 
literário que apresenta histórias fictícias e 
fantásticas, mas cuja fantasia propõe-se a ser 
plausível, quer em uma época e local distante 
ou próximo, ou mesmo no aqui e agora.

Disponível em: https://www.storyboardthat.com. Acesso em 07 de maio de 2020. Adaptado.

https://www.storyboardthat.com/


15

Disponível em: http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2011936,00.html.
Acesso em 07 de maio de 2020. 

TEXT 
03

Islam Meets America

The proposed site of Park51 is close not just to Ground Zero; it's 
also a stone's throw from strip clubs, liquor stores and other 
establishments typical of lower Manhattan. Local Muslims have 
been praying in the building for nearly a year, a fact that has been 
lost in the noise of the anti-mosque protests. But since early 
August, the site has been the scene of frequent demonstrations in 
which protesters carry signs saying such things as "All I Need to 
Know About Islam, I Learned on 9/11." Like Mirza, Rauf and Khan 
seem stunned into paralysis. While opponents have cast them as 
extremists sympathetic to al-Qaeda, they themselves have given 
very few interviews. Rauf has been abroad for much of the time, 
but pressure is mounting on the couple to move their center to a 
less polarizing location.

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2011936,00.html
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PERIODICALS – NON FICTIONAL

Disponível em: https:https://libguides.southernct.edu/c.php?g=7089&p=34269. Acesso em 07 de maio de 2020. Adaptado.

Um periódico é qualquer coisa que sai em edições 
regulares. Um jornal diário, uma revista semanal, um 
jornal mensal e uma série anual de livros são exemplos 
de periódicos. Alguns periódicos são publicados de 
maneiras que os tornam mais valiosos para os 
estudiosos.

https://https:/libguides.southernct.edu/c.php?g=7089&p=34269
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TEXT 
04

Disponível em: https://filmboards.com/board/p/3206715/.
 Acesso em 07 de maio de 2020. Adaptado.

https://filmboards.com/board/p/3206715/
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FANTASY – FICTIONAL

Disponível em: https://www.storyboardthat.com/pt/genres/fantasia.Acesso em 07 de maio de 2020. 

A fantasia é caracterizada por elementos imaginários 
e não realistas. As fantasias normalmente envolvem 
poderes sobrenaturais, como criaturas mágicas e 
mágicas. As histórias de fantasia geralmente contêm 
elementos do medievalismo, como castelos, 
cavaleiros, reis, espadas mágicas e referências a 
feitiços antigos.

https://www.storyboardthat.com/pt/genres/fantasia
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Disponível em:https://www.goalcast.com/2018/03/22/best-self-help-books/. 
Acesso em 07 de maio de 2020. Adaptado.

TEXT 
05

“Communication is one of the single most 
important skills you can work on, given 
how critical communication is to 
everything that we do. If you want (or 
believe you need) to become a better 
communicator, or simply want to get better 
at working with people, this is your 
chance.”

Dale Carnegie
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SELF-HELP BOOK – NON FICTIONAL

Fonte:  Micki McGee, Self-help, Inc.: Makeover Culture in American Life (Oxford 2005) p. 11     

Um livro de autoajuda é aquele escrito com a intenção de 
instruir seus leitores na resolução de problemas pessoais. Os 
livros receberam o nome de Self-Help, um best-seller de 1859 
escrito por Samuel Smiles, mas também são conhecidos e 
classificados como "autoaperfeiçoamento", um termo que é 
uma versão modernizada da autoajuda.
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TEXT 
06

Disponível em:https://www.movellas.com/pt/blog/show/201509081023556799/how-well-do-you-know-your-fanfiction. 
Acesso em 07 de maio de 2020. Adaptado.

A crossover fanfiction is a fanfic 
that combines elements from 
different fictional universes into 
one story. This example below 
speculates what it would be like if 
Sherlock and the Doctor were to 
ever team up.
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FANFIC – FICTIONAL

Disponível em:https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/11/o-que-e-fanfic-veja-onde-encontrar-na-web-livros-escritos-por-
fas.ghtml. Acesso em 07 de maio de 2020. 
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TEXT 07

Disponível em: http://www.drbookworm.org/home/2018/first-pages-the-book-thief. 
Acesso em 07 de maio de 2020. Adaptado.
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HISTORICAL FICTION – FICTIONAL

Disponível em: https://www.goodreads.com/genres/historical-fiction. 
Acesso em 07 de maio de 2020. Adaptado.

A ficção histórica apresenta uma história ambientada no passado, geralmente 
durante um período de tempo significativo. Na ficção histórica, o período é 
uma parte importante do cenário e, muitas vezes, da própria história.

A ficção histórica pode incluir personagens fictícios, figuras históricas 
conhecidas ou uma mistura dos dois. Os autores de ficção histórica 
geralmente prestam muita atenção aos detalhes de suas histórias (cenários, 
roupas, diálogos etc.) para garantir que se ajustem aos períodos nos quais as 
narrativas ocorrem.

https://www.goodreads.com/genres/historical-fiction
https://www.goodreads.com/genres/historical-fiction
https://www.goodreads.com/genres/historical-fiction
https://www.goodreads.com/genres/historical-fiction
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TEXT 08

Disponível em: https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/reference-bookAcesso em 07 de maio de 2020. 
Adaptado.
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REFERENCE BOOKS – NON FICTIONAL

Disponível em: https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/reference-bookAcesso em 07 de maio de 2020.
 Adaptado.

Um Livro de Referência contém fatos úteis ou 
informações organizadas que são utilizados para 
responder perguntas rápidas ou fornecer conhecimento 
de base sobre um tópico antes de uma pesquisa mais 
detalhada. É especialmente útil quando você começa a 
pesquisar por um tópico que você  sabe muito pouco 
sobre. 
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TEXT 09

Disponível em:https://www.flickr.com/photos/thatlunagirl/9411476806.Acesso em 07 de maio de 2020. 
Adaptado.



29

REALISTIC FICTION – FICTIONAL

Disponível em: https://www.storyboardthat.com/pt/genres/fic%C3%A7%C3%A3o-realista. 
 Acesso em 07 de maio de 2020. Adaptado.

A ficção realista é o gênero que, embora inventada, retrata um cenário 
completamente realista. A ficção realista contém caracteres, configurações, 
conflitos e resoluções confiáveis. Essas histórias tendem a ter lugar no 
presente ou no passado recente, tornando mais fácil para os leitores se 
conectarem a eles. Seus temas destacam questões importantes para o 
leitor moderno. Como resultado, a ficção realista geralmente está ligada ao 
seu período de tempo contemporâneo por sua configuração, dialeto, 
tecnologia e temas. 

https://www.storyboardthat.com/pt/genres/fic%C3%A7%C3%A3o-realista
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TEXT 10

Disponível em: https://www.pinterest.ch/pin/77264949844412932/. 
Acesso em 07 de maio de 2020. Adaptado.

https://www.pinterest.ch/pin/77264949844412932/
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 NARRATIVE NON FICTIONAL– NON FICTIONAL

Disponível em:  https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/narrativa-de-ficcao-e-de-nao-ficcao-a-realidade-e-o-
limite.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em 07 de maio de 2020. Adaptado.

A narrativa não ficcional traz uma história vivida e relatada por uma pessoa. 
O texto mostra, através de um relato de experiência vivida pela famosa 
ativista paquistanesa e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz  - Malala 
Yousafzi. Há os seguintes elementos na narrativa: acontecimento, fato, 
situação (ou "o que aconteceu" e "como aconteceu") personagem (ou "com 
quem aconteceu") espaço, tempo (ou o "onde" e "quando aconteceu") 
narrador (ou "quem está contando").  



 Fantasy
 Science Fiction
 Historical Fiction
 Realistic Fiction
 Fan Fiction

 Narrative Non Fiction
 Biography
 Periodicals
 Self-Help Book
 Reference Book

Can you remember?
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