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Introdução: Há consenso na literatura de que existe relação entre aprendizagem da
língua escrita e consciência linguística, denominada como habilidade metalinguística,
considerada como a capacidade de manejar as organizações linguísticas de maneira
consciente. Essa é considerada uma atividade intencional do indivíduo ao tratar o texto
como um objeto de análise. Esse é considerado como a linguagem falada ou escrita,
organizada em uma unidade semântica. O domínio da leitura e da escrita pressupõe o
aumento do domínio da linguagem oral, da consciência metalinguística e repercute nos
processos cognitivos envolvidos nas tarefas enfrentadas, além de contribuir para a 
inserção e atuação social. 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 três
alunos com quinze anos, sendo duas meninas e um menino portadores de necessidades
educativas especiais de uma sala de aula em transição para o ensino regular.
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; confecção de um baralho
de pequenas histórias em quadrinhos na qual aconteceu a divisão em cenas e a
invenção de outra história. Na última sessão houve uma nova história em situação
livre.  Resultados: Na sessão inicial, um aluno realizou um desenho e as outras duas
escreveram a história, porém não foi possível estabelecer uma relação entre história
oral e escrita, devido ao fato de que letras e palavras não formavam frases completas; o
que evidenciou a dificuldade deles em ler o que haviam produzido. Os alunos
afirmaram que apenas conseguiam reproduzir a escrita, não conseguindo formar frases
ou palavras a não ser o nome. Nas sessões posteriores conseguiram desenvolver todas
as tarefas, evidenciando um progresso. Na atividade final os participantes focalizaram
mais na oralidade e concluíram as histórias dentro da sequência esperada. Nessa
atividade, diferentemente da inicial, os alunos não desenharam e apenas uma aluna
escreveu uma frase, que assim como na primeira atividade não se relacionava com a
história contada por ela. Entretanto, percebeu-se que os envolvidos passaram a
estabelecer uma relação a partir da sequência contada, identificando as partes da
história, assim como conseguiram contar histórias mais elaboradas. Quando
comparadas, as atividades realizadas antes e após a intervenção evidenciaram o
desenvolvimento dos participantes no que diz respeito ao desenvolvimento de suas
histórias.

 Conclusão: As atividades de consciência metatextual desenvolvidas durante os
encontros contribuíram no desenvolvimento da compreensão sobre a narrativa.
Acredita-se que o fato de ter favorecido o conto e o reconto contribuiu para o
desenvolvimento de histórias orais, porém não houve contribuição para o
desenvolvimento da escrita nos alunos.
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