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Este estudo tem o intuito de analisar o conceito de gêneros textu-
ais e intertextualidade apresentado nos livros didáticos do 5º ano do ensi-
no fundamental, e a aplicação do conceito de ensino e aprendizagem fun-
damentada na teoria dos gêneros textuais, descrita nos PCN de língua 
portuguesa. Nesta análise, baseada em Ingedore G. Villaça Koch e Luiz 
Antônio Marcuschi, serão observados aspectos como: a) conceituação e 
explicação prévia sobre o gênero a ser trabalhado e sua correspondência 
ou não às propostas dos PCN; b) informação sobre as etapas do processo 
de produção textual e a importância da intertextualidade para a criação e 
compreensão de textos; c) avaliação da capacidade de reconhecer e dife-
renciar o que são textos verbais e não verbais, analisando a categorização 
dos gêneros textuais, com foco nos textos não verbais e verificando se es-
tes aparecem descontextualizados ou se há algum tipo de intertextualida-
de. Isto se faz para avaliar como são trabalhados os textos verbais e não 
verbais em exercícios de intertextualidade, na compreensão dos textos. 
Espera-se analisar como está ocorrendo a leitura de gêneros textuais e da 
intertextualidade, e a produção textual em sala de aula, uma vez que essa 
é uma potencial forma de se identificar a ocorrência de interação entre 
professor, aluno/leitor e texto. O livro didático serve como elemento nor-
teador de ensino, uma vez que os educadores das séries iniciais não pos-
suem formação específica para o ensino da língua materna. Logo, o con-
teúdo e algumas indicações de aplicação do ensino devem ser fundamen-
tais nos livros didáticos das séries iniciais. Este estudo pode indicar no-
vos caminhos para o ensino de produção de textos nas séries iniciais, in-
centivando o aluno a desenvolver conscientemente suas habilidades lin-
guísticas. 


