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Introdução 
 

Neste trabalho lançamos um olhar sobre a sala de aula através do 
livro didático. Não queremos generalizar todas as experiências de 
leitura em sala de aula, mas problematizar sobre a qualidade do 
material didático e, assim, possibilitar deslocamentos e possíveis 
rupturas. Nesse sentido, optamos por analisar o material didático do 
ProJovem no que concerne ao planejamento da aula de leitura, 
expresso nas atividades de compreensão de texto e nas orientações 
contidas no Manual do educador. E para isso, baseamo-nos no 
planejamento de uma aula comunicativa, proposto por Cicurel (1991).  

Para Cicurel, a compreensão textual deve ser concebida de forma 
processual e ativa. Dessa forma, a construção de sentidos, em situação 
de sala de aula, acontece através do cumprimento de etapas 
planejadas com objetivos diferentes. Essas etapas dão norte à aula de 
leitura e são classificadas em quatro momentos: orientar e ativar os 
conhecimentos prévios de leitor; observar e antecipar o conteúdo do 
texto; ler com objetivo; e reagir ao texto ou religar os conhecimentos. 
Considerando que o autor do material didático orienta a aula de leitura, 
e por isso ele deverá investir no planejamento da aula de leitura, 
baseando-se nas etapas de uma aula comunicativa. Ao desconsiderar o 
cumprimento essas etapas, o autor do material didático pouco contribui 
para a formação de leitores críticos e para o trabalho efetivo de 
mediação do professor.  

Para análise, Detemo-nos nas orientações contidas no Manual do 
educador I1 do ProJovem, que, segundo os autores, desenvolvam 
habilidades de leitura e interpretação dos textos em “Vamos ler” e 
“Releitura”.  

  Antes de prosseguirmos com a descrição das etapas de uma aula 
comunicativa de leitura, vale lembrar que estamos refletindo sobre o 
ensino de leitura, focalizando especificamente o material didático 
utilizado em sala de aula. Nesse sentido, cabe questionarmo-nos sobre 
o modelo de leitura em que o autor do material didático respalda a 
elaboração das questões de compreensão e, conseqüentemente, o 
planejamento da aula de leitura sugerido no material.  
                                                 
1 Unidade Formativa I. Manual do Educador; organizadora; Maria Umbelina Caiafa Salgado. 
Brasil: Presidência da República, Secretaria Geral, Brasília, 2005. (coleção ProJovem) 
 
 



Assim, para dar conta da necessidade de verificarmos a 
concepções de leitura subjacentes ao material didático, tomaremos 
como base a classificação sugerida por Braggio (1992). A autora 
considera quatro modelos de leitura: mecanicista, psicolingüístico, 
interacionista e sociopsicolingüístico. A seguir, iremos descrever cada 
um dos modelos de leitura, e, posteriormente, retomaremos a discussão 
sobre o planejamento da aula de leitura.  

1. Modelos e concepções de leitura 
O surgimento dos modelos de leitura é influenciado pelo contexto 

sócio-histórico e filosófico de determinado período da história da 
humanidade, e a adoção desses modelos, em sala de aula, implica em 
uma série de conseqüências sócio-educacionais que influenciam 
diretamente na formação de leitores.  Apesar de podermos traçar uma 
linha cronológica do surgimento dos modelos de leitura, isto não 
significa que alguns de base mais tradicionais deixaram de existir. É 
comum verificarmos a adoção do modelo tradicional ou mecanicista, 
que percebe a leitura de forma descontextualizada e sem a participação 
do leitor na construção de sentido do texto, materializada nas atividades 
de compreensão de textos contidas em materiais didáticos atuais.  

Dessa forma, não existe prática pedagógica sem tomada de 
decisão, assim como não existe, na escola, espaço para a neutralidade. 
Dessa forma, ao adotar predominantemente o modelo mecanicista de 
leitura, mesmo que de forma inconsciente, o professor e o autor do 
material optaram por um trabalho descontextualizado com língua, em 
que o sentido do texto está exclusivamente na materialidade lingüística, 
e em que não há participação ativa do leitor no processo de 
compreensão textual.  

Acreditamos que a aula de leitura sempre é respaldada, de forma 
consciente ou inconsciente, por concepções teóricas pertencentes ao 
professor, formador de leitores, e pelas concepções do autor do 
material didático, co-responsável pela formação de leitores. Esse 
segundo norteia o trabalho do professor, através da proposta de aula de 
leitura, expressa nas orientações contidas no manual do educador, e 
nas atividades de compreensão de textos, contidas no guia de Guia de 
estudo do aluno.       

O modelo mecanicista ou tradicional de leitura é baseado na 
psicologia behaviorista e no estruturalismo americano de Bloomfield. 
Concebe a linguagem como um sistema fechado, autônomo, em que o 
significado é retirado do texto e a leitura “correta” é apenas a leitura 
autorizada pelo autor do texto. No nosso caso, a leitura autorizada é a 
explicitada pelo autor do material didático.  

A língua é idealizada e expressa o pensamento. Assim quem não 
“sabe” se expressar, utilizando para isso a variação padrão, não pensa 
direito, condenando todas as pessoas, que utilizam variações 



estigmatizadas, ao silêncio; reforçando a massificação, através da 
formação de leitores acríticos. O homem é idealizado e abstratamente 
concebido, entendido como um ser em isolamento da sociedade, 
passivo, acrítico, isto é, incapaz de experimentar contradições internas, 
de mudar a si mesmo e à sociedade.  Para esse modelo, a sociedade 
também é idealizada, abstrata, estática, homogênea e, portanto, vazia 
de valores antagônicos, de luta de classes. 

No material didático norteado por essa concepção de leitura, as 
atividades de leitura contribuem pouco para a compreensão global do 
texto; são elaboradas aleatoriamente para preencher as necessidades 
de ensino dos fonemas/grafemas seqüenciados e de conteúdos 
gramaticais. Normalmente, as atividades são controladas pelo autor do 
material didático, prevalecendo os exercícios mecânicos e repetitivos, 
em que são comumente encontrados os seguintes verbos nos 
enunciados: cubra, ligue, marque as palavras certas com X, classifique 
gramaticalmente, grife dígrafos, forme palavras com as sílabas etc. 

Ainda percorrendo os modelos de leitura, podemos destacar a 
concepção psicolingüística. Esta é calcada nas reflexões de Chomsky, 
e muda o foco da leitura, que antes era o texto e o autor, para o leitor e 
seus conhecimentos prévios. O ato de ler está intimamente relacionado 
à busca de significado, e a compreensão acontece quando temos 
questões significativas a fazer ao texto e quando essas questões são 
respondidas no texto, sendo muito importante o papel das memórias 
nesse processo de significação (Smith, 1989).  

Apesar de promover um avanço na maneira de conceber a leitura, 
o modelo psicolingüístico ainda não considera, no ato de ler, os 
aspectos sócio-culturais. Concebe a linguagem como um objeto 
desprovido de suas funções sociais; vendo os sujeitos, envolvidos na 
comunicação, de forma idealizada, inseridos em uma comunidade 
lingüística homogênea. Esse modelo reforça o mito de que a linguagem 
é uma forma idealizada e abstrata, como se fosse possível desvincular 
língua e sociedade. A leitura é vista como um ato individual, particular 
para cada leitor por depender de seus conhecimentos prévios, 
desprivilegiando o trabalho em grupos, em que um leitor mais 
habilidoso pode mediar e facilitar o processo de significação dos 
sentidos do texto.  

Para Braggio (1992), o modelo interacionista de leitura, em 
meados dos anos 60, surge com influência principalmente da Lingüística 
e da Psicologia. O interesse em compreender como o cérebro funciona e 
os aspectos sociais constitutivos da linguagem começam a apontar 
reações aos pressupostos estruturalistas. 

O modelo interacionista difere dos outros expostos até aqui por 
conceber a linguagem como algo concreto, dentro de uma situação real 
de comunicação, realizada por indivíduos reais, dentro de comunidades 



discursivas heterogêneas e de cultura diversificada. Destacam-se, como 
bases teóricas para esse modelo, os estudos da Sociolingüística e da 
Psicolingüística, assim o conceito de competência comunicativa, consiste 
não apenas no saber sobre a língua, mas no uso que se dá a essa 
língua.  

No modelo mecanicista ou tradicional, o foco da leitura está no 
texto, e o significado é algo acabado e extraído da materialidade 
lingüística; no modelo psicolingüístico o foco são os conhecimentos 
prévios do leitor; já, no modelo interacionista, é focalizada a interação 
entre autor e leitor via texto. Dessa forma, a leitura não está apenas no 
texto ou no leitor, mas no processo de interação entre os dois. A leitura é 
um processo ativo de busca de significado que se norteia pela 
necessidade real de comunicação.  

Nas concepções de leitura que expusemos até aqui, o papel do 
professor, enquanto formador de leitor, e a formação do leitor crítico não 
foram adequadamente questionados. Essas dimensões são refletidas no 
modelo sociopsicolingüístico sugerido por Braggio (1991). Para esse 
modelo, tanto leitores, como o formador de leitores, são concebidos em 
uma dimensão diferente, uma vez que a interação necessária para 
ocorrer a construção de sentido do texto não acontece apenas entre 
leitor-autor do texto, mas também através dos sujeitos envolvidos no 
evento de leitura (professores e alunos) na construção de novos sentidos. 
Assim, a partir da mediação do formador de leitores, o texto passa a ser 
um espaço de interação, construído coletivamente através do debate em 
sala de aula. E o leitor utiliza-se da leitura para compreender a sua 
realidade em uma perspectiva de transformação social que também é 
construída coletivamente.   

Leitura, para os autores que defendem o modelo 
sociopsicolingüístico, é ao mesmo tempo uma atividade pessoal, sócio-
histórica e cultural. O evento de leitura só se realiza concretamente nos 
contextos de sua realização, havendo variações de acordo com os 
objetivos dos sujeitos envolvidos e do momento de leitura na re-
significação do texto.  

Para contribuir com a formação do leitor crítico, sugerimos a 
elaboração de atividades de leitura ancoradas em duas concepções de 
leitura: a interacionista e a sociopsicolingüístico. Assim é possível um 
trabalho com a leitura que promova a interação entre autor/texto/leitor 
na construção de sentido do texto, assumindo o autor do livro didático, 
juntamente com o professor, o papel de formador de leitores críticos e 
ativos, que utiliza a leitura para conhecer a sua realidade com intuito de 
transformá-la.  

2. Etapas de uma aula comunicativa de leitura 
Segundo Cicurel (1991), a aula de leitura deve ser planejada a 

partir de etapas que cumprem objetivos diferentes. Essas etapas 



auxiliam ao professor na mediação do processo de leitura em situação 
de sala de aula. Para a autora, as etapas de uma aula de leitura 
comunicativa de leitura são quatro: orientar e ativar os conhecimentos 
prévios de leitor; observar e antecipar o conteúdo do texto; ler com 
objetivo; e reagir ao texto ou religar os conhecimentos.  Diante disso, 
acreditamos que o autor do material didático deverá facilitar o 
planejamento da aula de leitura, baseados no cumprimento dessas 
etapas, através do tipo de questões e das orientações do autor, 
contidos no material didático.    

Assim, a primeira etapa de uma aula de leitura consiste em 
orientar e ativar os conhecimentos prévios do leitor para facilitar, em 
etapas posteriores, a interação entre seus esquemas mentais e a 
materialidade lingüística.  Essa etapa é considerada pré-leitura, 
acontece antes da distribuição do texto aos alunos, e tem como objetivo 
mobilizar os conhecimentos prévios do aluno. Esses conhecimentos 
prévios do leitor são representados na memória através dos esquemas 
mentais. 

A segunda etapa uma aula da leitura, proposta por Cicurel, 
caracteriza-se pela observação e antecipação do conteúdo e da função 
do texto, através de uma leitura rápida ou “varredura” do texto. Essa 
etapa ainda é bastante apoiada nos conhecimentos prévios do leitor e 
permite aos alunos familiarizarem-se com o texto. O autor do material 
didático pode utilizar o repertório de sinais tipográficos e cônicos para 
facilitar a leitura do texto que será efetivada na próxima etapa. Há, no 
material gráfico do texto, variáveis visuais que o leitor poderá apoiar-se 
para antecipar o tema tratado no texto, mas isso não quer dizer que o 
leitor aprendiz, por ele mesmo, compreenderá imediatamente a função 
dessa diversidade visual contida no texto, ao contrario, é necessário 
que o autor do material didático ou o professor criem condições de 
leitura que facilitem essa percepção. 

A terceira etapa de uma aula comunicativa de leitura, sugerida por 
Cicurel, consiste em ler com objetivo. Trata-se de uma leitura criteriosa 
que tem como objetivo promover a efetiva interação ente a 
materialidade lingüística e os conhecimentos prévios do leitor. Essa 
etapa aproxima-se muito do modelo interativo de leitura descrito por 
Braggio (1991)  

A terceira etapa é o momento em que o autor do material, co-
responsável pela formação de leitores, e o professor, em situação de 
sala de aula, facilitam a interação necessária à leitura do texto, através 
de entradas lingüísticas, propostas pelas questões de compreensão. 
Assim, o formador de leitores deve pedir aos alunos para confrontarem 
as hipóteses levantadas, nas etapas anteriores de leitura, com as 
informações contidas no texto. Cicurel propõe várias entradas no texto 
que favorecem a interação entre as novas informações contidas no 
texto e aquelas trazidas pelo conhecimento prévio aluno.  

A última etapa, sugerida por Cicurel, trata do confrontamento entre 
as informações contidas na materialidade lingüística e o 



posicionamento do leitor. A quarta etapa é chamada, pela autora, de 
religação dos conhecimentos ou reagir diante do texto. Essa etapa, 
particularmente, aproxima-se substancialmente do último modelo de 
leitura sugerido por Braggio (1991) e defendido nesse trabalho.  

Para Cicurel, nessa fase o texto passa a ser ponto de partida para 
uma reflexão e aprofundamento que será construído coletivamente no 
debate em sala de aula.  O trabalho com o texto não pode encerra-se 
apenas na compreensão da materialidade lingüística; a leitura passa s 
ser efetivamente crítica quando ancora as novas informações aos 
conhecimentos prévios do leitor para uma reação do leitor diante do 
texto e de sua realidade. 

Cabe, ao autor do material didático, apontar caminhos para que o 
professor possa ser de fato o mediador desses processos envolvidos na 
leitura. Esses caminhos podem ser indicados através das atividades de 
compreensão de textos e das orientações expressas no Manual do 
educador. O material didático deve potencializar, em sala de aula, a 
interação, não apenas entre a materialidade lingüística e os 
conhecimentos prévios do aluno, mas também entre os sujeitos 
envolvidos na situação de leitura, através do debate e de questões que 
possibilite o cumprimento das etapas que facilite o planejamento da 
aula de leitura.   

Nesse sentido, verificaremos, no Manual do educador do 
ProJovem, algumas pistas que indiquem o tipo de planejamento, 
sugerido pelo autor do material didático, e as concepções de leitura que 
respaldam esse planejamento.      

3. O planejamento e a proposta de leitura implícita ao Manual do 
educador do ProJovem  

Normalmente, os materiais didáticos de língua portuguesa são 
acompanhados de um livro/manual do educador, direcionado ao 
professor. A função desse material é aprofundar com o educador as 
bases teórico-metodológicas que respaldam a proposta do autor do 
material didático; propiciando ao professor mais segurança para 
desenvolver o trabalho em sala de aula, e mais autonomia para intervir 
nas propostas.  

Nesse sentido, o Manual do educador deveria trazer respostas a 
um conjunto de questionamentos importantes para o planejamento do 
professor, como, por exemplo: que fundamentos teórico-metodológicos 
embasam a proposta do autor? Que noções de língua, de texto e de 
leitura subjazem ao ensino/aprendizagem pretendido? Que enfoque 
avaliativo é privilegiado. O manual do educador deveria explicitar o 
porquê dos conteúdos selecionados, as implicações das concepções 
teóricas e as estratégias utilizadas pelo autor. 

No entanto, normalmente, esse material não contribui com o 
planejamento do professor, limita-se a explicitar o gabarito das 



questões, e a sugerir alguns procedimentos metodológicos; não 
havendo preocupação em aprofundar as bases teóricas ou 
metodológicas que respaldam a confecção do material didático. 
Segundo Grigolleto (1999), Parece haver nessa postura o reforço do 
livro didático como um dos discursos de verdade, legitimado pela escola 
e pelo professor em situação de sala de aula.  

Quando analisamos o Manual do educador do ProJovem, no que 
concerne ao planejamento sugerido para a aula de leitura, percebemos 
que as indicações sobre a proposta e as concepções teóricas, que 
subjazem às atividades, são  fragmentadas e reduzidas.   

No Manual do educador do ProJovem, não verificamos nenhuma 
indicação do cumprimento dessas etapas. Na verdade, parece-nos que 
o autor não tem a intenção de justificar os conteúdos, a seqüência ou a 
abordagem metodológica adotada no material; essa atitude permite-nos 
inferir a representação que o autor do material didático atribui à função 
do professor, limitando-o a receber o produto pronto, acabado e 
inquestionável para ser aplicado em sala de aula.    

 Vejamos, no Manual do Educador I (pág 39), as considerações, 
feitas pelo autor sobre o trabalho com a língua portuguesa. 
Destacaremos as informações relacionadas à leitura. Desse modo, ler, 
para o autor, pode ser definido da seguinte forma: 

“A leitura pode ter vários objetivos: decodificar e 
compreender; formar habilidades cognitivas para uma leitura 
melhor; estimular o gosto pela leitura de textos de diversos 
gêneros; informar sobre a história da literatura e a cultura 
brasileira. (...) Todo texto merece inicialmente um trabalho 
ampliado que faça as ligações necessárias com a vida do 
autor. Quem escreveu, quando, como, em que gênero, com 
que objetivo, para passar que idéias, como essas idéias se 
relacionam a outras...são as questões inicias. (...)As 
atividades de leitura devem ser bastante variada: o professor 
lê em voz alta e os alunos acompanham em silêncio; algum 
aluno lê em voz alta e os outros acompanham; todos fazem a  
leitura silenciosa com debate posterior; o tema da leitura é 
discutido em dupla...”    

Essas observações revelam-nos algumas pistas sobre a 
concepção de leitura, que respalda o material, e o tipo de planejamento 
da aula de leitura sugerido pelo autor. Ele declara a decodificação como 
um dos objetivos do processo de leitura. Acreditamos que a 
decodificação faz parte do processo de leitura, mas sozinha não 
possibilita uma leitura significativa do texto (Smith, 1999); ler é 
compreender o texto para atender a determinados propósitos 
comunicativos. Por exemplo, lemos uma lista telefônica para buscar um 



endereço; lemos um artigo científico para buscar algumas informações 
específicas. 

O autor acrescenta que outro objetivo de leitura seria formar 
habilidades cognitivas para uma leitura melhor. Esse também não pode 
ser considerado um objetivo significativo para a leitura; a ampliação de 
habilidades cognitivas é, na realidade, uma conseqüência do processo 
de leitura e não um objeto para a leitura do texto. A partir de objetivos 
significativos, o aluno amplia, no processo de leitura, algumas 
habilidades lingüísticas que facilitarão a compreensão do texto 
(Kleiman, 2004).  

Podemos inferir, dessas observações, que o autor do material 
didático utiliza em seu “discurso” palavras ou conceitos que remetem a 
determinadas teorias lingüísticas com intuito apenas de legitimar o seu 
“fazer”. Na verdade, o Manual do educador não traz referências 
concretas sobre as opções teórico-metodológica, adotadas pelo autor, 
que possibilite ao professor recuperar as bases teóricas que norteiam o 
planejamento sugerido para a aula de leitura, bem como as concepções 
ou modelos de leitura que subjazem a esse planejamento.  Também 
essas observações deixam-nos entrever que a aula de leitura, sugerida 
pelo material, é resumida à decodificação do texto e ao debate sem 
planejamento e sem objetivo. Nesse sentido, percebemos que o Manual 
do educador não orienta adequadamente a metodologia que deveria ser 
adotada para a aula de leitura; o autor do material didático do ProJovem 
segue o padrão cristalizados nos livros didáticos de caráter 
homogeneizaste, que é dado pelo efeito de uniformidade dados aos 
alunos, em que todos são levados a fazer a mesma leitura, da mesma 
forma e a chegar às mesmas conclusões. 

Com relação às orientações referentes à atividade de 
compreensão de textos, percebemos que não há orientações distintas 
das indicadas citadas acima. O autor continua seguindo o mesmo 
padrão cristalizado: o professor ler o texto em voz alta; o aluno ler o 
texto em silêncio etc. Vejamos a orientação, referente à atividade de 
compreensão da unidade I; a orientação está contida no Manual do 
educador I em “Vamos ler” e “Releitura”. A atividade, correspondente a 
essa orientação, será aprofundada quando formos analisar 
especificamente as atividades de compreensão de texto do Guia de 
estudos.   

“VAMOS LER 
O texto a ser lido é parte de uma letra de música de Gabriel, 
O pensador. Veja se os alunos a conhecem ou se sabem 
cantá-la. Estimule-os a conhecer a letra. Se possível, leve o 
disco para ouvir a música com a turma. 
Leia você primeiro, em voz alta, ou peça a algum aluno que o 
faça. Peça que todos indiquem as palavras cujo significado 



não entenderam. Leve-os a usar o dicionário e discuta com 
eles o sentido que melhor se ajusta ao texto. Depois, peça 
que todos leiam silenciosamente. Volte a ler em voz alta. 

Em “Releitura”, o autor segue, no manual, explicitando as 
respostas “certas” da atividade de compreensão, contida no Guia de 
estudo I. 

As orientações, referentes aos tópicos “Vamos ler” e “Releitura”, 
revelam-nos muito do planejamento do autor e do modelo de leitura 
adotado pelo autor. Em “Vamos ler” percebemos que há uma 
preocupação do autor em acionar os conhecimentos prévios do aluno; 
essa orientação possibilita ao professor o cumprimento da primeira 
etapa de uma aula comunicativa de leitura. Mas, logo depois, o autor 
segue o padrão adotado pela maioria dos materiais didáticos, ou seja, 
ler em voz alta, assinalar as palavras desconhecidas, ler em silêncio 
etc. 

Dessa forma, não percebemos o cumprimento do restante das 
etapas. A terceira etapa (onde o professor deveria mediar efetivamente 
a interação entre os conhecimentos prévios do aluno e a materialidade 
lingüística através das questões de compreensão) acontece de forma 
equivocada, uma vez que o autor propõe apenas questões de múltipla 
escolha que remetem a uma leitura linear e unilateral do texto; não 
possibilitando a construção de outras leituras ao texto.   

Diante disso em “Releitura”, o autor reforça o conceito mecanicista 
de leitura quando considera apenas a leitura autorizada por ele como 
sendo a “correta”, excluindo professores e alunos do processo de 
construção de sentido. Os sentidos já estão estabelecidos pelo autor do 
material didático para ser apenas reconhecido e consumido por 
professores e alunos. Os múltiplos sentidos do texto são 
desconsiderados pelo autor, dificultando assim a formação de leitores 
críticos.  

4. Considerações finais 
O material didático é um instrumento importante para a atividade 

docente e até mesmo o principal referencial do trabalho em sala de 
aula, em virtude, em boa parte, da ausência de outros materiais que 
orientem os professores quanto a o que ensinar e como ensinar; bem 
como da falta de acesso do aluno a outras fontes de pesquisa. Assim, a 
utilização do material didático, em nossas salas de aula, é uma 
realidade da qual dificilmente podemos fugir.  A tensa relação 
professor-aluno-ensino, necessariamente mediada pelo material 
didático, deve ser questionada. 

Essa relação torna-se mais tensa quando tratamos do ensino de 
língua portuguesa, uma vez que no âmbito dos estudos sobre a 
linguagem, a análise meramente estrutural cede espaço para análise da 
língua em contextos de uso naturais e reais; sendo essa postura 



consolidada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que, apesar 
dos equívocos, refletem as teorias lingüísticas mais recentes e apontam 
para algumas mudanças no ensino de língua.  

Nesse sentido, consideramos que o autor do material didático tem 
compromisso com a ruptura que esperamos nas práticas pedagógicas 
tradicionais, uma vez que as orientações e atividades, que compõem o 
material didático, são norteadoras do planejamento docente e 
materializam as concepções teóricas de quem as formulou.   

Quando analisamos as orientações do autor do material 
didático do ProJovem, quanto à sugestão de planejamento da aula de 
leitura, percebemos que há muitos equívocos que nos distancia das 
mudanças no ensino de língua de que necessitamos. Vimos muito 
claramente que a qualidade do livro didático precisa melhorar. A 
concepção de leitura que sustenta a prática do autor do material ainda é 
a mecanicista. A interação do leitor com o autor via texto é orientada de 
maneira equivocada, pois inibe a formação do leitor capaz de interagir 
em qualquer situação fora da sala de aula. O autor do material didático 
apresenta, claramente, equívocos quanto à construção do texto 
(tipologia textual) e quando à situação da construção do texto (gêneros 
textuais).  Tais situações estão nos distanciando do ensino produtivo de 
língua que defendemos. 
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