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 TEMPO DE AULA: 30min

 ACOLHIMENTO

 CONTEÚDO: Gêneros textuais

 GÊNEROS TEXTUAIS: bilhete, bula, convite, trava-língua

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides

 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe



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



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:



Para início de conversa, observe os dois gêneros de textos abaixo:

(Imagem acima disponível em 
http://saladeprofessor.tvescola.org.br/fasciculos/ano1/s18/imgs/
2.jpg . Acesso em 23-07-2015)

Texto 01

(Imagem disponível em http://4.bp.blogspot.com/_zqAd5bB6G9Y/TRA-
1zyWxHI/AAAAAAAADiE/Iknfw1X3coA/s1600/receitas%2Bculinarias%2B
011.jpg. Acesso em 23-07-2015)

Texto 02
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http://saladeprofessor.tvescola.org.br/fasciculos/ano1/s18/imgs/2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_zqAd5bB6G9Y/TRA-1zyWxHI/AAAAAAAADiE/Iknfw1X3coA/s1600/receitas+culinarias+011.jpg


Quando produzimos um texto, mesmo sem pensar muito nisso, 
nós o organizamos de acordo com a finalidade que ele terá.

É fácil notar, por exemplo, que quem produziu o texto 01 tinha 
em mente uma finalidade comunicativa diferente  de quem 

produziu o texto 02. 

Além disso, os textos foram produzidos e veiculados em situações e 
contextos distintos: o texto 01 foi extraído de um jornal, ao passo 
que o texto 02 foi veiculado originalmente, num livro de receitas.

IMPORTANTE
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A receita culinária é um gênero textual que apresenta duas
partes bem definidas:

 ingredientes [relação dos ingredientes], estipulando as
quantidades necessárias, indicadas em gramas, xícaras, colheres,
pitadas, etc.]

 modo de fazer verbos se apresentam quase sempre no modo
imperativo, pois essa parte indica, passo a passo, a sequência dos
procedimentos e da junção dos ingredientes a ser seguida para se
obter o melhor resultado da receita Às vezes, o imperativo é
substituído pelo infinitivo, como, por exemplo, “Preparar a massa:
misturar com as pontas dos dedos [...]”, “Aos poucos, abrir
pequenas porções da massa [...]”, etc.
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Uma receita pode apresentar outras informações, como
grau de dificuldade, tempo médio de preparo, rendimento,
calorias, etc. Pode, ainda, conter dicas para decoração ou para
variações.

Nesse gênero textual costuma-se empregar uma linguagem
direta, clara e objetiva, pois sua finalidade é levar o leitor ou
cozinheiro a obter sucesso no preparo de prato culinário.
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Características da RECEITA:

 Contém título;
 normalmente apresenta uma estrutura constituída de: título,

ingredientes e modo de preparo ou de fazer;
 no modo de fazer, os verbos geralmente são empregados no

imperativo;.
 pode conter indicação de calorias por porção, rendimento, dicas de

preparo ou de como decorar e servir, etc.;.
 a linguagem direta, clara e objetiva;
 emprega, em geral, o padrão formal da língua.


