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Introdução: O domínio da leitura e da escrita pressupõe o aumento do domínio da
linguagem oral, da consciência metalingüística, isto é, da capacidade de manipular e
refletir intencionalmente sobre a linguagem; e repercute nos processos cognitivos
envolvidos nas tarefas enfrentadas, além da inserção e atuação social. O leitor deve
desenvolver a consciência metalingüística para compreender os segredos do código.
Assim, consciência metalingüística e alfabetização estão intimamente relacionadas e
pode-se dizer que cada uma delas se beneficia com a outra no processo de
aprendizagem.

 Objetivo: O objetivo deste trabalho foi analisar a influência da situação de produção
de textos narrativos, a partir das atividades de consciência metatextual, elaborados por
alunos de uma classe especial, por meio da comparação dos níveis da narrativa, antes e
depois da intervenção.

 Metodologia: Participaram quatro alunos com necessidades educativas especiais de
uma sala de aula da APAE, em situação de transição para inclusão em uma escola
regular de ensino. Suas idades variavam entre 16 a 18 anos de idade, sendo duas
meninas e dois meninos. Inicialmente, houve uma produção de história em situação
livre. A seguir as sessões ocorreram a partir da identificação das partes do texto com
histórias curtas; montagem de um quebra-cabeça em analogia às partes de uma
história; montagem de um baralho a partir de pequenas histórias em quadrinhos. Na
última sessão houve uma nova história em situação livre. Resultados: Na sessão inicial
houve certa dificuldade dos alunos em montar um texto completo, com início, meio e
fim seguidos em uma ordem. Alguns não conseguiram montar uma história e apenas
repetiam palavras sem que essas estivessem de acordo com o texto. Alguns falavam
apenas frases que representavam a história e outros apenas desenharam. Não foi
possível estabelecer uma relação entre a história escrita e oral, pois as letras não
formavam palavras. Nas sessões posteriores os alunos conseguiram desenvolver todas
as tarefas, superando as dificuldades e evidenciando um progresso em relação aos
objetivos da pesquisa. Na sessão final houve certa progressão na elaboração do texto
de alguns alunos que apresentavam dificuldade desde o início. Observou-se que após a
intervenção os alunos tiveram maior competência para produzir uma história com
estrutura narrativa mais elaborada.Nessa atividade os alunos focalizaram-se na
oralidade, alguns escreviam apenas algumas letras, outros desenharam, mas a história
oral surpreendeu as expectativas. Assim os resultados apontam que depois da
intervenção os alunos tiveram mais facilidade para elaborar textos narrativos.

 Conclusão: As atividades de consciência metatextual desenvolvidas nos encontros
apontaram uma contribuição no desenvolvimento da compreensão na narrativa.
Acredita-se que pelo fato das atividades terem privilegiado o conto e o reconto, essa
contribuiu para o desenvolvimento de histórias orais.Não houve contribuição para o
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desenvolvimento da escrita dos alunos
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