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Introdução: Os alunos ao demonstrarem em suas narrativas as características, tais
como resolução da situação-problema e desfecho, apresentam, também, aspectos do
seu próprio desenvolvimento. Logo, percebe-se que aspectos cognitivos e evolução da
narrativa andam de mãos dadas. Ora, se os alunos estão suscetíveis a desenvolverem as
características da narrativa, resolução e desfecho elaborados, a situação de produção
favorável tende a influenciar da mesma forma, ancoradas na idade e série escolar,
como fatores favoráveis ao desenvolvimento da capacidade de contar histórias. Esse
dado vem confirmar a importância de estudos, sobre a adequação das situações de
produção de textos, considerando o desenvolvimento.  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 desse estudo 1 aluno e duas alunas de uma
classe especial. A idade deles variava entre 14 a 19 anos. Após a elaboração de uma
história, em versão escrita e oral, em situação livre, foram realizadas sessões
individuais com atividades de consciência metatextual, a saber: foram apresentadas
narrativas curtas com suas partes constituintes marcadas em cores diferentes. A seguir
foi montado um quebra-cabeça em analogia às partes do começo, meio e fim. Depois,
aconteceu a montagem de um baralho de narrativas. Finalmente, elaborou-se outra
história, também em versão escrita e oral, em situação livre. Resultados: De acordo
com a análise dos dados, feita antes e depois das intervenções, pode-se perceber que
houve uma modificação significativa na forma de organização da narrativa da história. 
Dessa forma, evidenciou-se o cuidado dos alunos em relatar uma história que se
apresentasse em uma sequência que houvesse início, meio e fim. Porém, não se pode
notar o mesmo desenvolvimento em relação à escrita, já que os dados mostram que as
crianças permaneceram com o mesmo grau de dificuldade em relação a essa atividade
e, esse fato pode ser explicado pelo foco dado à narrativa oral e não a escrita. No que
concerne à organização da narrativa, dois alunos, inicialmente, narraram uma história
que não apresentava títulos e que o final da história não era explicitado.
Posteriormente, eles apresentaram as histórias com títulos e o final se destacava em
relação ao meio. Entretanto, uma aluna não conseguiu narrar a sua história com início,
meio e final, mesmo após a intervenção. Mas, ao ser questionada sobre essa
organização ela mostrou o seu texto com três linhas, onde cada uma representava uma
parte da história.   Conclusão: Pode-se concluir que as atividades de consciência
metatextual favoreceram o desenvolvimento narrativo dos alunos, independente do
grau de dificuldades de cada um. Portanto, é um importante instrumento para ser
utilizado como recurso metodológico para favorecer o desenvolvimento do esquema
narrativo em diferentes contextos. 
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