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APRESENTAÇÃO

1

Gêneros do discurso são um elemento fundamental no processo de produção 
de textos porque são os responsáveis pelas formas que eles assumem. Toda 
manifestação verbal é organizada em algum gênero do discurso, desde uma 
conversa telefônica, uma dissertação de mestrado, seja linguagem oral ou 
escrita. Neste capítulo serão trabalhados diferentes gêneros do discurso para 
que o aluno tenha a clareza de sua existência, diferença de veículo de circula-
ção, objetivo etc.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender a existência de diversos gêneros do discurso.

 • Compreender que os diferentes gêneros “nascem” da intenção e 
finalidade a que se destinam.

 • Relembrar as diferenças de texto verbal e não verbal.

.  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Representação e comunicação.

 • Investigação e compreensão.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Projetor multimídia.

 • Livro didático

Introdução aos gêneros do discurso
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Inicie a aula com a sondagem sobre o que os alunos entendem por gênero do 
discurso. Anote todas as hipóteses na lousa.

Divida a sala em grupos e determine que cada grupo escolha um texto (de I 
a VI, páginas 26 a 29). Solicite a leitura silenciosa pelo grupo, uma discussão 
entre eles e, em seguida, a socialização (que tipo de texto acreditam ser, do 
que se trata, qual público a que se destina, qual o veículo etc). Faça a compa-
ração com as hipóteses anotadas e tente, com a ajuda dos alunos, fazer uma 
sistematização do conceito de gêneros do discurso (página 30). Aqui pode-se 
usar também o conceito visto na etapa “preparação” desta proposta didática.

AULA 1

PREPARAÇÃO

Lembrar que os gêneros são formas de enunciados produzidas que se encon-
tram em todos os lugares como notícia, reportagem, conto, romance, anún-
cio, receita médica, receita culinária, tese, monografia, fábula, crônica, cordel, 
poema, repente, relatório, seminário, palestra, conferência, verbete, parlenda, 
adivinha, cantiga, anúncio, panfleto, sermão, entre outros.

Os gêneros se caracterizam pelos temas, pela forma como são compostos e 
pelas marcas linguísticas específicas. Assim, não é qualquer gênero que ser-
ve para se dizer qualquer coisa, em qualquer situação comunicativa.

Por exemplo, uma dissertação escrita por um aluno de mestrado em Medici-
na tem a função de dar ao aluno o título de mestre, bem como tem o público, 
a banca, que dará a ele o título; uma propaganda tem a função de promover 
algo ou algum produto e carrega consigo, geralmente, um texto não verbal; 
um artigo de opinião veiculado numa revista de grande circulação tem a fun-
ção de dizer o que o autor pensa sobre determinado tema e assim por diante.

AULA 2 
Retome de forma rápida e sucinta o conceito de gênero do discurso, relem-
brando  que o texto não verbal também é um gênero discursivo e discuta a 
importância de se pensar no objetivo dos textos. Em seguida, realize e corrija 
os exercícios propostos (páginas 29 e 30).
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AULA 3
Inicie a aula retomando o conceito de gênero do discurso e explicando que 
nas próximas aulas serão trabalhados os gêneros literários.

Feito isso, passe para a contextualização dos gêneros literários (páginas 30 a 
33) explicando cada um deles.

Para a verificação do capítulo, apresente alguns textos de diferentes gêneros 
(histórias em quadrinhos, poemas, propagandas etc.) e, oralmente, faça a ve-
rificação perguntando a que gênero tal texto pertence.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


