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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo evidenciar a importância das atividades epilingüísticas no processo de aprendizagem do texto escrito. 
Entendemos por atividade epilingüística o exercício da reflexão sobre o texto lido/escrito e da operação sobre ele a fim de explorá-lo em suas diferentes possibilidades de realização, uma atividade que se diferencia da atividade lingüística, essencialmente voltada para o próprio ato de ler e escrever, e da atividade característica do plano metalingüístico que supõe a capacidade de falar sobre a linguagem, descrevê-la e analisá-la como objeto de estudo.
Nas séries iniciais do Ensino Fundamental, via de regra, a aprendizagem da escrita de textos tem sido feita de forma desarticulada da aprendizagem da gramática da língua materna, cujo ensino orienta o aluno a realizar exercícios que dão prioridade aos aspectos descritivos dos fatos lingüísticos e cuja abrangência não excede o limite da frase. Dessa forma, a produção textual acaba por não ser afetada pelos estudos gramaticais realizados pelo aluno, ou seja, o aluno não incorpora a ela os conhecimentos metalingüísticos adquiridos pelos estudos de gramática. Não tem sido feita, portanto, a necessária integração entre os dois domínios, ou seja, a atividade de produção de textos (atividade lingüística) e a análise lingüística voltada para a sistematização dos conhecimentos (atividade metalingüística) são ações desarticuladas, não guardando entre si nenhuma relação que possa garantir a compreensão dos conteúdos e procedimentos envolvidos em ambas as atividades. 
Cria-se, com isso, um distanciamento entre ambas as atividades, o que dificulta a transferência do conhecimento relativo aos aspectos gramaticais da língua para a realização da tarefa de produzir textos coesos e coerentes, numa conformação própria de cada tipo de texto que se escreve. 
Este trabalho propõe que a atividade de reflexão e de operação sobre a linguagem (atividade epilingüística), realizada durante o processo de escrita de textos e voltada para a compreensão do uso que se faz dos conceitos lingüísticos presentes na situação de comunicação com que se está trabalhando, faça a necessária ponte entre as duas instâncias de trabalho — a lingüística e a metalingüística — possibilitando ao aluno um melhor gerenciamento de sua tarefa de produzir textos cada vez mais próximos às exigências do padrão culto da língua, um objetivo do ensino desse conteúdo a ser conquistado pelo Ensino Fundamental, além de realizar essa tarefa adequando sua produção escrita à situação comunicativa na qual esta se insere.


A PRODUÇÃO ESCRITA NO CONTEXTO ESCOLAR

Partimos do pressuposto de que a linguagem é um instrumento de interação entre as pessoas, pelo qual os interlocutores constituem-se como sujeitos ativos de um processo em que os participantes realizam trocas verbais, constroem sentidos e influenciam-se mutuamente. Esse processo de interlocução está marcado pelo contexto sócio-histórico e resulta em um determinado produto – o texto – que cumpre uma função social e se organiza lingüisticamente conforme exigências que lhe são próprias.
Quando a criança inicia o aprendizado escolar, já tem internalizada a gramática da língua por sua experiência com a linguagem oral. O plano em que isso ocorre é, no entanto, não-consciente: a criança utiliza adequadamente os conhecimentos lingüísticos adquiridos ao longo do aprendizado da língua materna, porém não consegue operar voluntariamente com eles. 
Diferentemente do aprendizado da linguagem oral, o aprendizado da linguagem escrita requer da criança uma dupla abstração: por um lado, ela deve lidar com uma linguagem que prescinde dos aspectos sonoros em sua realização, restringindo-se ao plano das idéias veiculadas pelas palavras e, por outro, deve trabalhar considerando a ausência do interlocutor na situação imediata de sua produção (VYGOTSKI, 1991, p. 229-230).
O texto escrito supõe um enunciador — o escritor — em situação de comunicação que o distancia de seu interlocutor — o leitor — e, por isso, exige um trabalho de organização textual que faça do texto um todo coeso e coerente, uma unidade significativa cuja construção vai sendo tecida aos poucos pela inter-relação entre os diferentes níveis lingüísticos implicados nesse processo: a lingüística do texto, da frase e da palavra. Apesar desse distanciamento, o processo de construção do texto escrito exige que seu autor ajuste o seu dizer a um determinado interlocutor, às finalidades e intenções que caracterizam esse dizer e que adote uma estratégia de conjunto que realize adequadamente o jogo entre os diferentes planos de construção textual já referidos. 
A prática de produção de textos escritos, efetivada pela escola, ao considerar essa produção como um momento específico da interlocução entre usuários da língua materna, deve levar em conta um processo de escrita referenciado em diferentes tipos de textos, cada qual com sua forma específica de organização e funcionamento, que conduza à paulatina conscientização do aluno a respeito das exigências que caracterizam cada tipo de produção. 
A reflexão epilingüística, assim concebida, permite ao aluno apropriar-se dos conhecimentos necessários à realização dessa tarefa.


ATIVIDADES EPILINGÜÍSTICAS NO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA

O epilingüístico como mediador dos planos lingüístico e metalingüístico

De acordo com o documento oficial da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Brasil, denominado Proposta curricular para o ensino de língua portuguesa: 1º grau (1991), “a produção do texto escrito deve ser sempre acompanhada de um trabalho de reflexão e operação sobre a linguagem que possibilite aos alunos consciência dos processos envolvidos e a disposição desses processos para os fins de exposição e expressão” (p. 25). Vale dizer, a escola deve promover um trabalho de produção de textos que considere como parte importante desse processo o desenvolvimento das atividades epilingüísticas.
Tanto no plano oral como no escrito, as atividades epilingüísticas têm por objetivo proporcionar ao usuário da língua oportunidade para refletir sobre os recursos expressivos de que faz uso ao falar ou escrever. No momento em que ele realiza tais atividades, sua atenção volta-se para a reflexão sobre os recursos que estão sendo utilizados no processo comunicativo em questão (GERALDI, 1993 e TRAVAGLIA, 1996). Nesse sentido, o trabalho epilingüístico caracteriza-se pelo domínio funcional de regras subjacentes ao uso da língua (BRASIL, 1997; GERALDI, 1993; GOMBERT, 1990; SÃO PAULO, 1991; TEBEROSKY, 1994 e TRAVAGLIA, 1996).
Através dessa reflexão, feita em situação de produção, o aluno amplia gradativamente o seu domínio lingüístico e desenvolve sua consciência acerca dos fatos inerentes a esse domínio (BRASIL, 1997). 
A essa consciência denominamos consciência implícita de uso, por se desenvolver no nível intuitivo, que se vincula às experiências vivenciadas pelo aluno, isto é, ao conhecimento que ele tem da língua como seu usuário, no momento em que reflete sobre as ações de falar, ler e escrever.
Esse nível de consciência, acreditamos, é a base necessária para o desenvolvimento do que denominamos consciência explícita de análise, que caracteriza as atividades metalingüísticas pelas quais o aluno toma a língua como objeto de estudo, objetivando sua descrição e categorização.
Isso significa dizer que a capacidade para explicitar regras gramaticais deve ser construída sobre o domínio de um conhecimento substancial dos usos dessas regras, trazendo-as à consciência como fatos dos quais já se tem domínio, ou seja, como um objeto de apropriação já garantido quanto ao seu uso. Em outras palavras, podemos afirmar que toda tentativa posterior de reflexão metalingüística, realizada com o intuito de descrever fatos lingüísticos, deve ser feita sobre um conhecimento que é do anterior domínio do aluno. Se o aprendiz não tem essa base de informação, a descrição metalingüística torna-se de difícil compreensão para ele, uma vez que se faz sobre conteúdos que não encontram ressonância no seu sistema prévio de conhecimentos acerca do funcionamento da língua.
Desse modo, podemos afirmar que o domínio epilingüístico faz a intermediação entre os dois outros domínios: o lingüístico e o metalingüístico. É na vivência de atividades epilingüísticas que o aluno tem a chance de refletir sobre o uso dos recursos lingüísticos que domina, contrapondo-o ao uso que deles faz a língua em seu estatuto padrão cujo domínio a escola deve garantir. Essas atividades, porque propiciam um trabalho de reflexão sobre o uso da linguagem em contextos situacionais dados, começam a tornar consciente a utilização de certos conceitos que estão presentes no momento da produção de texto. 
Dito de outro modo, se as atividades metalingüísticas têm por objetivo tomar a língua como objeto de estudo e sistematizá-la em suas possíveis descrições, categorizações e regras, além de outros aspectos concernentes a sua estrutura e funcionamento, é preciso que, antes, esteja garantida a base sobre a qual possam ser construídas tais sistematizações. E essa base se configura pelo desenvolvimento das atividades epilingüísticas, uma vez que elas tornam conscientes todos esses elementos em seu uso, em seu aspecto funcional. Falar sobre fatos de que se tem domínio, sobre eles refletir para analisá-los e entendê-los como parte de um sistema de regras, torna-se uma tarefa menos árdua para o aluno, porque fundada em conhecimentos que lhe dão sustentação e que servem como ponto de partida para uma sistematização metalingüística.
O domínio epilingüístico constitui-se, por isso, como elemento imprescindível de ligação entre a capacidade do aluno de produzir textos e a de descrever os fatos lingüísticos considerados em sua elaboração.


Aspectos metodológicos das atividades epilingüísticas

O desencadeamento de uma discussão epilingüística, no momento da produção de um texto escrito, põe em confronto os conhecimentos lingüísticos do aluno e aqueles que a escola, na pessoa do professor, considera como adequados a sua formação como produtor de textos.
Esse confronto supõe discussões coletivas sobre a pertinência ou não de certos registros, bem como releituras e reelaborações de partes do texto, conforme os indicativos resultantes das discussões, num processo de reflexão e de operação sobre o texto que está sendo escrito.
Um trabalho pedagógico que considere a implementação das atividades epilingüísticas como parte constitutiva do processo de produção de textos escritos insere, nos momentos de discussão coletiva, a leitura e análise de textos sociais do mesmo tipo que o aluno está escrevendo. Uma confrontação entre textos de leitura e textos de autoria do aluno (em processo de produção) permite ao aprendiz

arrancar dos textos existentes os segredos de sua especificidade e de seu funcionamento (...). Não se trata de uma simples impregnação difusa, nem de um ‘banho de escrita’, aos quais se reduz com muita freqüência a relação ler/escrever. Antes, o professor busca uma observação sistemática, visando a resgatar as regras de funcionamento. (JOLIBERT, 1994b, p. 46) (Grifos no original.)

As confrontações entre textos podem ser feitas em diferentes níveis de análise (JOLIBERT e Col. 1994a) cada qual focalizando um conceito lingüístico que está presente na produção de um texto específico dentro de uma dada situação comunicativa. Dependendo dos objetivos da atividade de reflexão que se realiza, um ou outro nível será focalizado. Esses níveis conceituais organizam a elaboração de qualquer produção escrita, desde os seus aspectos mais amplos como o contexto situacional e textual dentro do qual se encaixa o texto que se escreve e a delimitação dos parâmetros da situação de comunicação (enunciador, destinatário, objetivo do escrito, intenção e objeto da comunicação) do tipo de texto que se deseja escrever, até os níveis de concretização do escrito que envolve a escolha apropriada da superestrutura (aspecto externo ou silhueta e dinâmica interna) do texto, a lingüística do texto (mecanismos de coesão e coerência), da frase (sintaxe, palavras em contexto, pontuação, etc.) e das palavras e microestruturas (sintáticas e semânticas) que a constituem.
Esse momento de discussão sobre os textos (os de leitura e os de autoria do aluno) supõe um processo coletivo de trocas verbais que objetiva prover cada aluno com as informações necessárias ao gerenciamento do texto que escreve e, portanto, ao controle que deve exercer sobre a própria produção escrita, dando-lhe condições para ir construindo, paulatinamente, a sua trajetória de produtor autônomo de textos.
Esses momentos de confrontações e discussões são entremeados com momentos de escrita e reescritas individuais do texto, num processo de ação-reflexão-ação que possibilita ao aprendiz, num primeiro momento, lançar mão de seus conhecimentos prévios para produzir seu texto; em seguida, pelas leituras, análises e confrontações que faz dos textos lidos com sua própria produção, em interação com os demais alunos e com o professor, refletir acerca da adequação de seu texto à situação de comunicação em que se insere e às exigências lingüísticas próprias do texto que escreve, para fazer nele as alterações que forem necessárias ao longo do processo e, finalmente, chegar à escrita definitiva do texto.


A EXPERIÊNCIA VIVIDA EM SITUAÇÃO DE PESQUISA

Uma pesquisa por nós realizada com alunos de uma escola do Sistema Estadual de Ensino (SP) pôs em relevo a discussão do trabalho epilingüístico, de reflexão e operação sobre textos, no interior do processo de elaboração de textos escritos. 
A pesquisa implicou o desenvolvimento de um projeto de ensino-aprendizagem, com professores e alunos de 3ªs e 4ªs séries do Ensino Fundamental, conduzido por uma dupla finalidade: ao professor, possibilitar a experiência de conduzir a aprendizagem de seus alunos, quanto aos usos dos aspectos gramaticais da língua pela sua discussão no processo de produção de textos, criando condições para que as crianças pudessem utilizar esse conhecimento em futuras produções escritas, uma vez que, acredita-se, tal procedimento garantiria o sentido e o significado dessa aprendizagem (SALVADOR, 1994, p. 155); aos alunos, propiciar uma situação significativa para o aprendizado desses aspectos por meio de atividades de reflexão e de operação sobre textos tanto de sua autoria como de terceiros, a fim de atingirem a melhoria da qualidade de seus escritos.
As atividades do projeto foram seqüenciadas em duas etapas, cada qual com a elaboração, por parte do aluno, de um texto narrativo (conto) em duas versões. Foram, portanto, produzidos dois textos em duas versões, incluindo-se entre uma e outra as atividades de reflexão acima referidas. No momento da primeira produção (primeira e segunda versões), foram trabalhados conceitos lingüísticos em dois níveis. O nível textual, que incluiu o estudo dos elementos necessários à composição de um conto (personagens, espaço, tempo, ações), a estrutura de conjunto (ou esquema de organização interna desse tipo de texto) e a progressão dos diálogos (fazendo o jogo entre a voz do narrador e a fala dos personagens). E o nível da frase, que focalizou o estudo da concordância nominal (relação de número — plural — entre substantivos e adjetivos) e verbal (relação de número — plural — entre sujeito e verbo). Para o momento da segunda produção (primeira e segunda versões) foram feitos estudos que focalizaram mais diretamente o estabelecimento da coesão e da coerência textuais: as formas de substituição (que garantem a manutenção de referência ao personagem principal), o uso dos tempos verbais (pretérito perfeito e pretérito imperfeito do indicativo, para obter o estabelecimento das relações entre os elementos que compõem o plano principal das ações e aqueles do segundo plano da história), a caracterização dos personagens em consonância com as ações por eles realizadas, além dos aspectos ligados à formatação do texto escrito (paragrafação e suas marcas características). 
No desenvolvimento das atividades do projeto, enfatizou-se, de um lado, a ação do aluno sobre o objeto de estudo, por meio de atividades coletivas e individuais, conduzindo-o à mobilização dos processos internos de aquisição de saberes socialmente elaborados e, de outro lado, a ação do professor, fornecendo as ajudas necessárias, propiciando ambiente adequado, favorecendo as interações sociais para a discussão dos assuntos previstos, informando, conduzindo, enfim, orientando o aluno para a superação dos níveis de aprendizagem anteriormente conquistados, quer reformulando, quer ampliando saberes já adquiridos, elevando, dessa forma, o nível de seu desenvolvimento.
Em síntese, pode-se afirmar que o percurso da pesquisa objetivou a inserção de professores e alunos pesquisados no desenvolvimento de um projeto de aprendizagem de escrita de um texto narrativo (conto), durante o qual os alunos foram orientados na realização de atividades de reflexão e de operação sobre textos escritos (tanto os de leitura como os de autoria do aluno) com base numa relação dinâmica entre os processos de ensino e de aprendizagem. 
O trabalho epilingüístico, ou seja, o trabalho de reflexão e de operação sobre a linguagem, permitiu um processo de mão dupla: do texto do aluno para as atividades de exploração dos aspectos selecionados e destas para o texto do aluno, que foi aos poucos sendo revisto e reformulado no decorrer desse processo.
O movimento das ações próprias desse trabalho, para cada atividade programada, realizou um percurso que, na seqüência, incluiu (1) decisões tomadas por pesquisadora e professores a respeito do conteúdo a ser trabalhado em sala de aula; (2) fornecimento, pela pesquisadora, do material de apoio ao trabalho do professor e dos alunos em sala de aula (textos e atividades de estudo — reflexão e operação — sobre os textos); (3) encaminhamento, pelos professores, das ações pedagógicas conforme as orientações derivadas do primeiro momento, incluindo a realização, pelos alunos, de leitura dos textos fornecidos, de discussão coletiva, de atividades individuais de estudo sobre esses textos a respeito do assunto em foco e de atividades de reflexão e operação sobre textos de sua própria autoria.
A análise dos dados coletados por esta pesquisa foi feita com base em seis tópicos de descrição e interpretação: (1) elementos da narrativa (espaço e tempo); (2) estrutura da narrativa; (3) diálogos; (4) características dos personagens; (5) concordância (verbal e nominal) e (6) substitutos (ao personagem central da história). 
Para evidenciarmos as possibilidades que esse tipo de trabalho tem na transformação da capacidade do aluno em escrever seus textos com domínio cada vez mais amplo das exigências próprias da elaboração de um escrito, selecionamos uma das salas de aula pesquisadas, cuja professora assumiu fazer o trabalho na sua totalidade, vale dizer, levando a efeito todas as decisões tomadas no momento do planejamento das atividades. Em suas próprias palavras, ditas ao final do projeto: "Fiz tudo conforme planejamos. Foi duro, foi difícil. Esta foi a primeira experiência que tive com esse tipo de trabalho, aliás, não só eu, meus alunos também. Mas valeu a pena. Até os alunos que quase nada escreviam passaram a escrever. Eu senti que a classe melhorou muito."
Talvez todo esse empenho explique os resultados obtidos por sua sala, aqui denominada “Classe A”.
Essa classe tinha como componentes alunos de 4ª série, meninos e meninas, num total de 30, que participaram do projeto desde o seu início (sujeitos com produções incompletas não entraram na composição da amostra). Tanto para os alunos, como para o professor, esse tipo de trabalho constituiu novidade, conforme atesta depoimento acima citado: pela primeira vez eles estavam experimentando uma nova forma de abordagem ao texto escrito. Os alunos escreveram dois textos em duas versões: a primeira versão, a partir de sua experiência acumulada a respeito de textos narrativos, e, a segunda, após trabalho de estudo sobre textos de terceiros e de reformulações sobre os de sua própria autoria. 
Comparando-se os dados relativos às primeiras versões das duas produções, verificou-se que o trabalho de reflexão e operação sobre textos narrativos, realizado entre a primeira e a segunda produções, permitiu que o aluno, ao fazer o seu novo texto, incorporasse nele os conhecimentos lingüísticos incluídos naquelas atividades. Observou-se, da mesma forma, que, da primeira para a segunda versão de cada produção, o aluno, na maioria dos tópicos abordados, transformou o texto original incluindo elementos anteriormente omitidos, ampliando os fatos narrados e diversificando escolhas como resultado daquele trabalho. 
Embora não tenha sido tarefa fácil, as dificuldades foram sendo aos poucos superadas, como resultado da reformulação paulatina feita ao texto original do aluno no decorrer do processo de sua produção.
De todos os casos analisados, separamos as produções de um aluno a título de exemplo. Os dois textos em duas versões são reveladores das transformações que o aluno foi operando, enriquecendo-os a cada momento da produção.
Na primeira produção, primeira versão, escreveu (imprecisões ortográficas em negrito):

"A tartaruga briguenta

Era uma vez uma tartaruga que gostava de briguar.
Em qualquer lugar que ela ia ela só arranjava confussão. 
Ela nem tinha mais amizade com ninguém ela só tinha amizade com maconheiro.
Ela saía de casa de manhã.
Sua mãe seu pai ficavam preocupados com ela.
Ela só voltava tarde da noite.
Quando chegava em casa brigava com a mãe com o pai e saía de novo.
Teve um dia que ela se arrependeu de tudo que fez.
Ela foi na Igreja com seus pais para rezar.
Quando ela voutou da Igreja no outro dia todo mundo ficou alegre.
Aí ela fez amizade com gente boa e viveram felizes para sempre."

Numa breve consideração acerca do texto do aluno, podemos afirmar, de acordo com os tópicos selecionados para a análise, que a história narrada tem tempo marcado pelo genérico “era uma vez” e o espaço restringe-se ao indicativo da “casa” em que morava a personagem. A estruturação da trama é frágil tanto pela falta de uma ação detonadora de um problema a solucionar, como pela omissão da causa do arrependimento; a parte introdutória teve mais espaço que a própria trama das ações. Não há introdução de diálogos na narrativa: ela se faz exclusivamente pela voz do narrador. A personagem central está bem caracterizada. Não há problemas com relação às questões de concordância, e a substituição se faz, via de regra, pelo uso do pronome pessoal.
Na segunda versão desse texto, escreveu (imprecisões ortográficas em negrito):

"A tartaruga briguenta

Era uma vez uma tartaruga que morava com sua mãe e com seu pai na floresta mas só que ela batia em todo mundo e sua mãe falava assim:
__ Não faz isso minha filha ela nem ligava.
Em qualquer lugar que ela ia via (alguém) ela brigava ela era a bonsona. 
Ela só tinha amizade com gente ruim e malvada igual a ela.
Ela saía de manhã e sua mãe falava:
__ Não volta muito tarde ela falava assim:
__ Eu tonem aí eu volto a hora que eu quero ela só voltava a noite.
Quando chegava em casa brigava com seus pais e saía de novo.
Teve um dia que ela se arrependeu de tudo que fez.
Ela foi na igreja com seus pais para rezar a noite. Aí no outro dia ela não tava mais batendo em ninguém e todo mundo ficou muito feliz com ela.
Depois ela fez amizade com gente legal e falou:
Mãe e pai me desculpe(sic) por tudo o que eu fiz e também pediu desculpa para os bichos aí eles viveram felizes para sempre."

Da primeira para a segunda versão, pode-se verificar uma transformação na forma como o aluno conduziu a narrativa, desta vez através do uso de diálogos (item introduzido no trabalho de reflexão e operação sobre textos de terceiros e do próprio aluno). Nota-se, também, a utilização de frases mais complexas (um maior número de períodos compostos).
Em sua segunda produção, primeira versão, escreveu (imprecisões ortográficas em negrito):

"O menino e o cão

Era uma vez um menino e um cão que só viviam juntos cada um tinha sua casa. O que eles gostava(sic) mais de fazer era passear juntos.
Mas teve um dia que eles estavam passeando e o carro pegou o cachorro então o menino ficou apavorado e pensou que ele tinha morrido.
Ele pegou o cão e jogou num matagau e foi embora chorando e triste ele falou para mãe:
__ Mãe o bingo não vai voltar mais ela falou que não ia voltar nunca mais.
Mas teve um dia que o menino tinha saído na cidade quando ele voltou da cidade ele viu no canto da casa uma cachorra e uns filhotes aí o menino chamou sua mãe e mostrou, então os filhotes foi(sic) crescendo aí todos cresceu(sic) ele pegou um pra ele e deu os outros para os vizinhos o outro que ele pegou ele pois o nome de bingo.”
A trama está mais bem estruturada: há a introdução de um problema que leva ao aparecimento das demais ações. O diálogo foi incorporado ao seu dizer.
Finalmente, o segundo texto em sua segunda versão (imprecisões ortográficas em negrito):

"O menino e o cão

Era uma vez um menino e um cão que só viviam juntos cada um tinha sua casa, o que eles gostava(sic) mais de fazer era passear juntos todo dia ele passeava ele até dispensava os amigos só para ficar com bingo. A noite Pedro levava comida para bingo e depois iam dormir.
Quando acordavam Pedro levava café da manhã, iam passear e voltavam para almoçar.
Um dia quando os dois estavam passeando, o carro pegou bingo então Pedro ficou apavorado e pensou que o bingo tinha morrido.
Ele pegou o bingo e jogou num matagal e foi embora chorando e triste ele falou para sua mãe:
__ Mãe o bingo morreu ele não vai voltar mais ela falou:
__ Não filho ele vai voltar.
Um belo dia Pedro tinha saído na cidade para fazer compra de roupa quando ele voltou ficou pensando no bingo. Ele deitou na cama e dormiu bastante quando acordou ele foi tomar banho, tomou café da tarde, depois foi assistir televisão, mais tarde ele saiu lá na frente ficou até escurecer entrou para jantar, foi dormir. Quando acordou no outro dia de manhã ele sentiu falta de bingo tão triste sua mãe falou:
__ Por que você está triste? 
__Por que eu estou com saudade do bingo.
__ Não fique triste vai aparecer outro cachorro.
Quando Pedro estava sentado na sarjeta ele ouviu um chorado de cachorro ele foi lá ver e viu uma cachorra com uns filhotes.
Então ele pegou um filhotinho pra ele, deu os filhotes e a cachorra para o vizinho o vizinho ficou muito contente com o presente o vizinho disse:
__ Vou cuidar com muito carinho.
O filhotinho de Pedro foi crescendo e pois o nome de bingo a sua mãe adorou a idéia.

Como se viu, embora haja ainda um caminho a ser percorrido pelo aluno (veja-se, por exemplo, o caso da pontuação do texto), a sua trajetória é marcada por avanços evidentes, especialmente no uso de diálogos, concordância e formas de substituição.
Tanto no caso específico desse aluno, como na classe em seu todo, no decorrer do processo de escrita das duas produções, os alunos foram melhorando paulatinamente a forma pela qual construíam os seus textos, incorporando a eles os novos saberes decorrentes das atividades que realizavam, de modo que, entre a primeira produção (primeira versão) e a segunda produção (segunda versão), o seu desempenho pôde descrever uma linha ascendente para todos os tópicos de atividades incluídos no projeto: elementos e estrutura do texto narrativo (conto), presença de diálogos, caracterização de personagens, uso da concordância nominal e verbal e de substitutos. 


CONSIDERAÇÕES FINAIS

De todo o exposto, podemos concluir que o trabalho de reflexão e de operação que o aluno faz sobre os textos que produz, tendo como suporte as leituras, análises e confrontações de seus textos com textos sociais da mesma natureza, permite o desenvolvimento de um processo pelo qual o aprendiz pode lidar com os usos da linguagem escrita em contextos situacionais específicos.
Como resultado desse trabalho, o aluno vai, paulatinamente, incorporando ao seu sistema anterior de conhecimentos os dados presentes na discussão epilingüística, porquanto ela conduz o aluno a uma dupla tarefa: refletir sobre a adequação de um recurso lingüístico para a construção de determinado texto e agir para transformá-lo em função dessa reflexão. E a sua capacidade de escrever textos em consonância com os usos lingüísticos adequados a essa tarefa e coerentes com o contexto de situação dentro da qual se encaixa a produção escrita do aluno amplia-se, possibilitando-lhe produzir textos cada vez mais extensos e de melhor qualidade.
É essencial, no entanto, que o processo de ensino-aprendizagem destinado à formação do aluno produtor autônomo de textos se estabeleça num contexto interativo, dentro do qual o professor assume o papel de estimular as trocas verbais entre todos os participantes desse processo e, com isso, proporcionar as condições necessárias ao desenvolvimento, em seus alunos, dos conceitos necessários ao domínio cada vez mais amplo da tarefa de escrever.
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