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RESUMO: 
O presente trabalho teve por objetivo desenvolver a habilidade escrita de alunos de inglês como 
língua estrangeira. Para isto, foi realizada uma pesquisa utilizando as narrativas pessoais, que 
são um gênero textual muito freqüente nas nossas interações orais do dia-a-dia. Segundo Labov 
e Waletzky (1967), essas narrativas pessoais orais têm a presença constante de certos elementos, 
em sua estrutura interna, que são geralmente incorporados pelas narrativas escritas. Desta 
forma, uma experiência didática foi desenvolvida com treze alunos de uma turma sob minha 
responsabilidade no curso de Letras com habilitação em português e inglês, na Faculdade José 
Augusto Vieira (FJAV), no município de Lagarto, Sergipe. Os resultados da pesquisa revelaram 
a necessidade do desenvolvimento de práticas de escrita que atendam tanto às necessidades 
lingüísticas quanto às sociais dos aprendizes.  
Palavras-chave: narrativas pessoais; ensino e aprendizagem da escrita em língua inglesa; 
formação de professores. 
 
ABSTRACT: 
The present work had the objective to develop the ability of writing of students of English as a 
foreign language. For this, a research using personal narratives, which are a text genre very 
frequent in our daily interactions. According to Labov and Waletzky (1967), these oral personal 
narratives have the constant presence of certain elements in their internal structure, which are 
generally incorporated by written narratives. Thus, a didactic experience was developed with 
thirteen students of a group under my responsibility at the Licentiate Course of Languages: 
Portuguese and English, at Faculdade José Augusto Vieira (FJAV), in the town of Lagarto, 
Sergipe. The results of the research revealed the need to develop writing practices that attend 
both the linguistic and the social needs of learners.  
Key-words: personal narratives; teaching and learning of writing in English; teacher training. 
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INTRODUÇÃO 

 

No que diz respeito ao ensino de línguas, atualmente, percebe-se uma 

preocupação em relação à formação de professores mais reflexivos sobre sua prática 

pedagógica, assim como melhor capacitados, tanto metodologicamente como 

lingüisticamente, para o desafio de transformar salas de aula tradicionais, muitas vezes 

pautadas exclusivamente em práticas estruturalistas, em salas de aula cada vez mais 

comunicativas (ROTTAVA; SANTOS, 2006; CONSOLO; VIEIRA ABRAHÃO, 

2004). Neste contexto, faz-se necessário repensar várias teorias sobre o ensino-

aprendizagem de línguas (seja no contexto de língua materna ou estrangeira), tais como: 

o conceito de língua, linguagem, língua estrangeira, de ensinar e aprender uma língua, 

entre outras. Pesquisas em lingüística aplicada (doravante LA), realizadas em sala de 

aula de língua estrangeira (LE), têm mostrado que os professores de LE (e 

provavelmente os de outras disciplinas) desenvolvem uma abordagem de ensinar que é 

fortemente influenciada pelas experiências que eles tiveram como aprendizes ao longo 

de sua formação educacional (ALMEIDA FILHO, 2009; BLATYTA, 2009). Desta 

forma, é notória a necessidade de pesquisas na graduação que possibilitem o contato dos 

futuros profissionais com propostas mais comunicativas de ensino de LE.  

No presente artigo, apresento uma pesquisa realizada com alunos graduandos do 

curso de Letras: Português-inglês, de uma faculdade privada, no interior do estado de 

Sergipe2. O tema da pesquisa teve origem a partir de 2006, quando tive a experiência de 

lecionar a disciplina Língua Inglesa e foi motivada pela minha inquietação em relação 

ao baixo nível de proficiência na língua inglesa apresentado pelos graduandos ao 

ingressarem no curso. O objetivo principal da pesquisa, de cunho intervencionista-

interpretativo, foi desenvolver a habilidade de comunicação escrita em língua inglesa 

(LI) dos alunos-professores fazendo uso do conceito de narrativas pessoais como gênero 

discursivo. Diante deste pressuposto, desenvolvi as seguintes questões de pesquisa: 

                                                      
2

 A pesquisa foi realizada no período de maio a junho de 2008, como parte de meu trabalho de mestrado. 
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1) Até que ponto o ensino explícito dos elementos constitutivos de um 

determinado gênero textual pode levar os aprendizes a escrever textos mais 

consistentes? 

2) Até que ponto o uso de um modelo de ensino de escrita, baseado no processo 

de revisão colaborativa de textos, pode levar os alunos a desenvolver a 

consciência de suas necessidades e progresso na habilidade escrita? 

Nas seções seguintes, apresento as respostas a estas questões. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

NARRATIVAS PESSOAIS 

 

Desde a nossa mais tenra infância, desenvolvemos a habilidade de narrar as 

experiências que vivemos e/ou que testemunhamos no nosso dia-a-dia. A ciência da 

linguagem denomina esta atividade comunicativa humana como narração, enquanto que 

a materialização da mesma através de recursos lingüísticos é denominada de narrativa. 

As narrativas são consideradas um gênero textual básico por se apresentarem de forma 

semelhante em várias nacionalidades e por estarem presentes na maioria das nossas 

interações orais diárias. É por esta razão que escolhi este gênero textual como 

ferramenta de ensino para desenvolver a habilidade de escrita de alunos-professores de 

língua inglesa. 

Segundo Labov e Waletsky (1967), o material narrativo mínimo é formado por 

um par de orações narrativas em seqüência, separadas por uma ou mais conjunções 

temporais. Pesquisas realizadas pelos dois lingüistas americanos sugerem que as 

narrativas orais seguem uma determinada estrutura e que esta estrutura é geralmente 

incorporada pelas narrativas escritas. Após a análise de narrativas obtidas a partir da 

gravação de diversos falantes de língua inglesa, os dois pesquisadores notaram que a 
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maioria delas apresentava os seguintes elementos: resumo, orientação, ação 

complicadora, avaliação, resolução e desfecho. 

De acordo com os autores, o primeiro elemento, o “resumo” corresponde a um 

breve relato do narrador sobre o conteúdo da narrativa. Já o segundo elemento, a 

“orientação” tem o objetivo de nortear os ouvintes/leitores em relação à pessoa, lugar, 

tempo e situação. Segundo eles, não são todas as narrativas que apresentam este 

elemento, porém eles o consideram extremamente importante para construir o contexto 

da história. O terceiro elemento, “ação complicadora ou complicação”, é formada por 

uma seqüência de eventos, que constituem o corpo principal de orações narrativas. 

Já o quarto elemento, a “avaliação”, é definida pelos autores como “a parte da 

narrativa que revela a atitude do narrador em relação à narrativa, enfatizando a 

importância relativa de algumas unidades narrativas em comparação a outras” (LABOV 

E WALETZKY, 1967:37). Para eles, a “avaliação” é um dos elementos mais 

importantes da narrativa, pois é através dela que o narrador demonstra a relevância da 

história, ou seja, porque vale a pena para o ouvinte/leitor investir seu tempo em 

ouvir/ler a história narrada. Os autores acrescentam, que uma narrativa sem “avaliação” 

é difícil de ser entendida, e perde a relevância, já que não faz sentido. O quinto 

elemento, a “resolução”, corresponde à solução dos problemas relatados na “ação 

complicadora”, porém, às vezes, é difícil identificar em que ponto da narrativa a “ação 

complicadora” termina e a “resolução” começa. Portanto, a outra função da “avaliação” 

é distinguir a “ação complicadora” da “resolução”, através do destaque do ponto 

máximo da ação complicadora, ou seja, do clímax da história. 

O sexto e último elemento, o “desfecho ou coda”, corresponde a uma frase de 

desfecho, que tem a função de trazer o tempo da narrativa para o momento atual. É 

bastante comum o uso de elementos dêiticos para se obter este efeito, tais como as 

palavras “isso, lá”, que contrastam com palavras como “isto, aqui”, que geralmente 

aparecem no corpo da narrativa, como podemos notar no seguinte exemplo: 

“And that - that was it, you know. 
That was it. 
 And that was that.” (LABOV E WALETSKY, 1967:40) 
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Outra forma bastante comum de “desfecho” é o uso de um incidente, no qual o 

narrador relata a situação de um dos atores da narrativa no momento presente. Segue um 

exemplo deste recurso abaixo: 

“And you know that man who picked me out of water? 
he’s a detective in Union City, 
and I see him every now and again.” (LABOV E WALETSKY, 1967:40) 
 

Além dos seis elementos da estrutura das narrativas conversacionais, elas 

também são caracterizadas pelos seguintes elementos narrativos: narração dos fatos em 

seqüência lógica; o uso de verbos no passado e de marcadores temporais (e.g. last year, 

finally, etc.); o uso de conectivos para integrar as frases (e.g. and, but, however, etc.); o 

foco principal no problema narrado e em seu desfecho. 

Acredito que a abordagem das narrativas pessoais como um gênero discursivo na 

escola, através da utilização do caráter recorrente dos elementos constitutivos do 

modelo de análise da estrutura das narrativas proposto por Labov e Waletzky, é 

favorável no desenvolvimento das habilidades necessárias para que os aprendizes de 

língua inglesa se comuniquem de forma mais eficiente na L2. Também Silveira (2006), 

afirma que as narrativas pessoais, como uma atividade de alta freqüência nas práticas sociais, 

podem incrementar tanto as atividades orais como as escritas na sala de aula em todas as séries 

do ensino fundamental e médio. Nesse sentido, concordo com Schneuwly (2004), quando 

ele diz que a aprendizagem passa pela internalização das práticas sociais e corresponde 

à consideração de tais práticas e do conhecimento prévio dos aprendizes. Para ele as 

práticas lingüísticas correspondem ao funcionamento da língua em relação às práticas 

sociais, sendo que a língua tem a função de mediar as interações das práticas sociais. 

Segundo o autor, as práticas lingüísticas consideram o funcionamento social, cognitivo 

e lingüístico da língua em uma situação comunicativa específica. Como Bakhtin (1994), 

Schneuwly (2004) considera os gêneros textuais como instrumentos de comunicação. 

Ele acrescenta que, devido ao caráter mediador e integrativo dos gêneros, que 

funcionam como representação das produções orais e escritas, eles são fundamentais 

para a formação das práticas lingüísticas.  
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O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA ESCRITA 

 O avanço das pesquisas em lingüística aplicada culminou em mudanças no 

conceito de linguagem, língua e, conseqüentemente, sobre a maneira mais eficaz de se 

ensinar e aprender línguas.  Com o surgimento de novas metodologias e abordagens 

para o ensino e aprendizagem de línguas, mudaram também as teorias sobre o ensino e 

aprendizagem da habilidade escrita. 

 Desta forma, o foco do ensino da escrita passou do produto (concentração no uso 

correto das estruturas gramaticais, correção ortográfica) para o processo (concentração 

nos processos de produção da escrita). 3Grabe e Kaplan (1996:85) afirmam que “nos 

métodos tradicionais de ensino o foco da prática de escrita era na forma do produto 

escrito, ao invés de em como o aprendiz deveria abordar o processo de escrita”. O foco 

no processo de escrita recebeu grande influência da psicologia cognitiva. Flower e 

Hayes (1994), que desenvolveram um dos modelos mais proeminentes de ensino-

aprendizagem de escrita, apresentaram os seguintes pressupostos sobre este processo: 

1) A escrita é uma seqüência de processos mentais que os escritores organizam 

durante o ato de escritura; 

2) Os processos seguem uma organização hierárquica, na qual qualquer 

processo pode ser incorporado por outro; 

3) O ato de escrever é governado por objetivos; 

4) Os escritores criam seus objetivos de duas maneiras: gerando tanto objetivos 

principais quanto sub-objetivos auxiliares, ou mudando os objetivos 

principais, ou ainda criando outros completamente novos que surgem durante 

o ato de escrever. 

O modelo de ensino-aprendizagem de escrita de Flower e Hayes (1994) trouxe 

as seguintes mudanças para o conceito de escrita e prática de escrita: o uso de temas 

significativos para os escritores; o planejamento baseado no contexto, nos objetivos e no 

público-alvo; o uso de atividades de pré-escrita e múltiplos esboços com feedback entre 

                                                      
3

 ”The focus of the writing practice was usually on “the form of the written product rather than on 

how the learner should approach the process of writing”. (GRABE AND KAPLAN, 1996:85) 
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os esboços; foco no conteúdo e nas expressões pessoais, ao invés da gramática e do uso 

da língua como produto final; a idéia de que a escrita é multiplamente recursiva, e não 

linear. 

A maioria das investigações sobre o ensino da escrita em L2, como o modelo de 

Flower e Hayes (1994), se concentrou nas semelhanças entre L1 e L2. Porém, estudos 

baseados em retórica contrastiva e ESP4, revelaram que o processo de escrita em L2 tem 

uma natureza distinta, que difere bastante do processo de escrita em L1. Desta forma, as 

pesquisas mais recentes a respeito da aprendizagem da escrita em L2 se concentram no 

desenvolvimento de um modelo de escrita que dê conta da aprendizagem neste 

contexto. Para Grabe e Kaplan (1996), uma teoria de escrita em L2 deveria incluir 

investigação sobre o efeito do uso de estratégias de revisão e de feedback à escrita, a 

influência da transferência de conhecimentos de L1 para L2 e o impacto do nível de 

proficiência na L2 na aprendizagem da escrita. 

Apoiada em teorias sócio-cognitivas e sócio-interacionistas de aprendizagem de 

língua, utilizei na pesquisa desenvolvida um modelo de escrita baseado nas narrativas 

como gênero discursivo. Nesse contexto, os alunos foram introduzidos aos elementos 

constitutivos e à estrutura interna das narrativas, segundo o modelo de análise das 

narrativas conversacionais de Labov e Waletzky (1967) e foram estimulados a fazer uso 

desse conhecimento, a medida que eram solicitados a produzir textos em L2. 

Nas próximas seções, eu faço um relato sobre o desenvolvimento da pesquisa e 

os resultados alcançados.  

 

A PESQUISA 

Para verificar se o uso da estrutura das narrativas conversacionais era eficaz para 

desenvolver a habilidade de escrita dos alunos do Curso de Letras: Português-Inglês foi 

realizada uma pesquisa-ação, de cunho intervencionista-interpretativo, com 13 alunos 

cursando a disciplina Língua Inglesa III. Os alunos-colaboradores tinham em média 20 

anos de idade, trabalhavam no turno matutino e vespertino e freqüentavam o curso 

                                                      
4

 English for special purpose (Inglês para fins especiais) 
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universitário no período noturno. Os instrumentos de pesquisa utilizados para a coleta 

de dados foram as produções escritas dos alunos, notas de campo, questionários de auto-

avaliação nas atividades escritas e entrevistas de avaliação da intervenção.  

Durante a experiência pedagógica, primeiro os alunos foram expostos ao gênero 

narrativo de forma implícita, através de várias atividades de leitura e, posteriormente, 

produziram a primeira versão de suas narrativas pessoais. Em seguida, foi realizada uma 

oficina de produção escrita, onde os alunos foram apresentados, explicitamente, ao 

modelo de análise da estrutura das narrativas orais de Labov e Waletzky (1967). Logo 

após, eles tiveram a oportunidade de revisar a primeira versão de suas narrativas, em 

colaboração com um colega, a partir do feedback dado pela professora-pesquisadora. 

Para isto, foi desenvolvido um roteiro para a revisão da escrita (ver APÊNDICE A), 

contendo comentários sobre a organização de conteúdo, o uso da estrutura e elementos 

das narrativas e uso das normas gramaticais, baseado em estudos realizados por 

Dellangelo (2000) sobre a influência do uso de estratégias de revisão, a partir da 

resposta do professor à escrita de aprendizes de língua inglesa como L2. 

Ao longo da pesquisa, os alunos também tiveram a oportunidade de refletir sobre 

seu processo de aprendizagem da L2 e da habilidade escrita, através dos questionários 

de auto-avaliação nas atividades de escrita e das entrevistas de avaliação final da 

experiência didática.  

 

AS PRODUÇÕES ESCRITAS DOS ALUNOS 

 

 A análise da primeira versão das narrativas dos alunos (sem conhecimento 

formal da estrutura das narrativas) comparada com a versão final revisada (após a 

apresentação explícita da estrutura e elementos das narrativas) foi possível verificar que 

nos textos revisados os alunos usaram os elementos narrativos de forma mais 

consistente e conseguiram se comunicar de maneira mais eficaz. A respeito do uso de 

estratégias de aprendizagem implícita e explícita, Zimmer e Alves (2006) e Mathews et 

al. (1989) acreditam que a integração de processos explícitos de aprendizagem parece 
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ativar o conhecimento que tinha sido previamente introduzido aos alunos por meios 

implícitos de ensino.  

Entretanto, conforme demonstraram as pesquisas realizadas por Grabe e Kaplan 

(1996)5, os textos dos alunos foram bastante afetados por suas limitações no uso 

proficiente da L2. Nesse sentido, verificou-se uma forte interferência da L1 no 

desenvolvimento da habilidade escrita em L2, que sugere a necessidade de mais 

pesquisas sobre este contexto. No exemplo abaixo, onde analiso as duas versões de 

narrativas escritas por um dos alunos, pode-se verificar algumas das observações 

comentadas acima. 

 

First version 

A funny situation 

A long time ago happened one thing very funny with me. 

I was in a school in the classroom and the secretary of the school told me that I shoud go to the 
direction. When I arrived there the director (1) call my attention for something that I didn’t do. (2) 

I was (3) hung about three days.  

On the next day my mother went to talk with the director about my suspension. So the director 
asked to her apologize and she said that everything was a mistake, because he discovered that I (4) didn’t 
broke the desk with violence. 

The desk was broken by one person who (5) likes with me. Everything finished very (6) good.  
So I turned on to school and I was received for everybody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5

 “Limited knowledge of vocabulary, language structure, and content constrains a L2 writing 

performance”. GRABE AND KAPLAN (1996:143) 
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Second version 

A funny situation 

A long time ago happened one thing very funny with me. 

I was in a school in the classroom and the secretary of the school told me that I shoud go to the 
direction. When I arrived there the director called my attention for something that I didn’t do. Because in 
the classroom appeared a broken desk. 

I was suspended about three days. 

On the next day my mother went to talk with the director about my suspension. So the director 
asked to her apologize and she said that everything was a mistake, because he discovered that I didn’t 
break the desk with violence. 

The desk was broken by one person who look like me. Everything finished very well.  So I 
turned on to school and I was received for everybody. 

 

Quadro 1 – As narrativas pessoais de Joana
6
 

 
No que concerne a estrutura narrativa, podemos notar que a aluna utilizou 

consistentemente a maioria dos elementos narrativos. Podemos perceber ela começou 
oferecendo um resumo da história ao leitor (ver quadro 1 “A long time ago happened 
one thing very funny with me.”); Em seguida, ela apresentou o contexto (ver quadro 1 
“I was in a school ... go to the direction.”) e, logo depois, apresentou a situação-
problema na ação complicadora (ver quadro 1 “When I arrived there the director ... the 
desk with violence.”). Entretanto, nesta seção, ela omitiu o motivo pelo qual foi 
suspensa pelo diretor, o que afetou o sentido da história. Mais adiante, na segunda 
versão, ela resolve este problema. Podemos notar que há uma incorporação da 
orientação pela ação complicadora. Segundo Schiffrin (1981), este recurso é usado para 
dar mais informações sobre a ação complicadora e, assim, oferecer mais elementos 
avaliativos, e aumentar o interesse do leitor pela história. No trecho “I was hung about 
three days.”, ela usou outra frase avaliativa, que funcionou como clímax, o ponto de 
maior tensão na ação complicadora. E, finalmente, ela concluiu a história com a 
resolução (ver quadro 1 “The desk was broken ... Everything finished very good.) e a 
frase de desfecho (“So I turned on to school and I was received for everybody.”). 

No que diz respeito ao uso da L2, optou-se por não apontar todos os problemas, 
mas apenas aqueles que fossem considerados empecilhos para a comunicação. Assim 
como Raimes (1983), acredito que os alunos, ao longo do processo de aprendizagem da 

                                                      
6

 O nome Joana é fictício para proteger a identidade da aluna. 
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L2, têm várias oportunidades de trabalhar o uso da língua. Desta forma, apenas alguns 
problemas foram apontados pela professora-pesquisadora, para que os alunos, em pares 
e utilizando-se do roteiro de revisão da escrita (ver APÊNDICE A), procurassem 
resolvê-los. Observe no quadro 2, abaixo, o feedback da professora-pesquisadora para a 
primeira versão da narrativa de Joana, baseado no roteiro de revisão das narrativas: 

 

1. (8) 

2. Qual o motivo da ida à diretoria? 

3. (23) 

4. (15) 

5. (23) 

6. Você precisa do advérbio. 

 

Quadro 2 – O feedback à narrativa pessoal de Joana 

Podemos notar um problema causado pela interferência da L1: o uso de “hung”, 
“suspenso, pendurado”, ao invés de “suspended”, significando “punido com proibição 
temporária de freqüentar a escola”. Assim como, alguns causados pelo uso inadequado 
do tempo passado (“call” por “called”; “didn’t broke”, ao invés de “didn’t break”). 

 

A PERCEPÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

 Através da triangulação das respostas dos alunos aos questionários de avaliação 
e às entrevistas semi-estruturadas, foi possível observar a capacidade deles em 
identificar suas competências e dificuldades na habilidade de escrita em língua inglesa, 
assim como o uso de estratégias para superar estas dificuldades. 

 Em suas respostas aos questionários de avaliação, os alunos relataram que o que 
lhes causou dificuldade para desenvolver as atividades de escrita foi sua inabilidade 
com as estruturas gramaticais e também seu escasso conhecimento de vocabulário na 
língua inglesa. Além disso, nas entrevistas, eles revelaram terem tido dificuldades na 
transferência de informações da L1 para a L2 e na organização do vocabulário na 
estrutura gramatical das frases. 

 Em relação ao uso de estratégias para lidar com suas dificuldades, os alunos 
informaram que alguns dos recursos que os ajudaram foram: o conhecimento dos 
elementos narrativos; o uso de um dicionário bilíngüe; o feedback da professora, através 
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do roteiro de revisão da escrita e as atividades de preparação para a escrita (o 
planejamento das idéias a serem desenvolvidas na redação, a escolha prévia dos 
elementos narrativos a serem usados na redação). Os alunos também afirmaram terem 
percebido o quanto é importante trabalhar continuamente em sua competência 
lingüística para desenvolver sua habilidade de escrita em língua inglesa. 

 

OS RESULTADOS 

 

 A análise das produções escritas dos alunos, das notas de campo, dos 
questionários de avaliação e das entrevistas, possibilitou as seguintes descobertas em 
relação ao processo de ensino-aprendizagem da habilidade escrita em língua inglesa: 

1) O uso da estrutura das narrativas pessoais e de seus elementos constitutivos 
mostrou-se eficiente para dar feedback aos alunos a respeito de suas 
habilidades de produção textual e de uso da língua; 

2) Os recursos de ensino explícito mostraram-se eficazes no processo de 
aprendizagem de alunos adultos com nível de proficiência básico na língua 
estrangeira e poucas oportunidades de contato implícito com esta.  

3) O uso das teorias de narrativas pessoais como gênero discursivo não 
impediram que as redações dos alunos fossem afetadas por suas limitações 
no conhecimento da língua inglesa; 

4) O uso de estratégias de revisão e de feedback por parte da professora e dos 
colegas ajudou os alunos a tomarem consciência de suas competências e 
necessidades em relação à aprendizagem da escrita e a perceberem que este é 
um processo que requer o desenvolvimento contínuo de suas habilidades 
lingüísticas.  

A análise destes resultados traz as seguintes contribuições para as discussões 
acerca da formação dos futuros professores de língua inglesa: para usar a L2 de forma 
comunicativa é necessário desenvolver as competências lingüísticas com um foco nas 
práticas sociais. O trabalho com os gêneros discursivos mostrou-se eficaz para este 
propósito, no que diz respeito à aprendizagem da habilidade escrita. Porém, foram 
obtidos resultados mais significativos quando os alunos trabalharam colaborativamente, 
e quando mantiveram o foco no processo ao invés do produto. Estas observações 
mostram a necessidade da renovação das práticas de ensino da sala de aula de língua 
inglesa. Entretanto, para que estas mudanças aconteçam será necessário que a 
lingüística aplicada intensifique as pesquisas com um foco na formação dos futuros 
professores. 
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APÊNDICE A – Roteiro para revisão da escrita 

MODELO ANALÍTICO PARA ANÁLISE DE TEXTOS 
 

Conteúdo e idéias 
 

1. Idéia pouco desenvolvida. Você não dá informações suficientes ao seu leitor. 
2. Informação repetida. 
3. Sentença incoerente. 
 

Organização e forma 

4. Ausência de parágrafo introdutório, onde deveria haver descrição do contexto e 
apresentação das personagens principais. 

5. Ausência de parágrafo conclusivo, onde deveria haver apresentação da conclusão do 
problema introduzido no parágrafo inicial. 

6. Falta de conectivos para integrar as sentenças (And, but, because, etc.). 
7. Falta de conectivos para marcar a seqüência da narrativa (Once, before, after, etc.). 
8. Ausência de verbos no tempo Passado Simples para narrar as ações. 
9. Ausência de verbos no tempo Passado Contínuo para estabelecer o contexto da 

narrativa. 
10. Ausência de marcadores da narrativa (Once upon a time, etc.). 
11. Ausência de situação de conflito (Climax). 
12. Ausência de frase avaliativa, em narrativas pessoais (I couldn’t believe it!, etc.). 
 

Convenções da escrita 

 

13. Sentença mal estruturada (Interferência da língua portuguesa). 
14. Ordem das palavras na sentença incorreta. 
15. Tempo verbal incorreto. 
16. Uso incorreto de conjunção. 
17. Problemas de ortografia. 
18. Uso de pronome incorreto. 
19. Uso de preposição incorreta. 
20. Uso de advérbio inadequado. 
21. Uso de forma incorreta do adjetivo (comparativo, superlativo). 
22. Uso incorreto do artigo. 
23. Uso de vocabulário incorreto. 
24. Falta palavra 
25. Palavra desnecessária 
26. Problemas com o caso genitivo (‘s) 
 

 


