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RESUMO 
 
Este estudo pretendeu analisar, numa perspectiva exploratória, o aprendizado da 

pontuação em textos ligados a gêneros textuais diferentes, produzidos por 

crianças e adultos pouco escolarizados. Participaram da pesquisa alunos de 

duas turmas de duas escolas da rede pública municipal de Recife: 4a série e 

Módulo 3 (turma de Educação de Jovens e Adultos, correspondente às 3a e 4a 

séries). Os dados foram coletados através da realização de três tarefas de 

produção de textos, nas quais os estudantes foram solicitados escrever uma 

carta de reclamação, uma fábula e uma notícia. Os resultados demonstraram 

que os sinais de pontuação usados pelos sujeitos tinham uma relação com as 

características dos gêneros textuais produzidos. De modo geral, constatamos 

que os sujeitos tiveram um desempenho satisfatório nas categorias adotadas na 

análise, sendo estes resultados um provável efeito da escolarização. 

Comparando os grupos de alunos, vimos que as crianças (4a série) usaram mais 

sinais que os adultos com pouca escolarização nos três gêneros textuais, tanto 

em relação à quantidade como à variedade, assim como tiveram um 

desempenho melhor nas categorias adotadas. Observamos que alguns dos 

adultos nem sequer usavam sinais de pontuação em suas produções escritas, 

apesar de estarem concluindo o 1o segmento do ensino fundamental. Os nossos 

dados sugerem a necessidade de analisar mais detidamente as relações entre a 

capacidade de escrever diferentes gêneros textuais e o emprego da pontuação, 

assim como a apropriação daquele objeto de conhecimento em adultos com 

pouca escolarização. Concluímos que as estratégias didáticas de reflexão sobre 

a pontuação precisam considerar as peculiaridades dos diferentes gêneros 

escritos. 



RÉSUMÉ 

 

Cette étude veut analyser, dans une perspective exploratoire, l’apprentissage de 

la ponctuation dans des textes à caractère très different, élaborés par des 

enfants et des adultes peu scolarisés. Participèrent à cette étude, des élèves de 

deux classes du réseau municipal d’éducation de Recife: 4ème et modele 3 

(formation continue, 3ème et 4ème années). Les données ont été obtenues à 

travers la réalisation de 3 taches concernant l’élaboration de textes, dans 

lesquels les élèves ont été emenés à écrire une lettre de doléance, une fable et 

une nouvelle. Les résultats ont démontré que la ponctuation utilisée par les sujets 

participants à la recherche, avaient un rapport avec les caractéristiques des 

types de texte élabores. Grosso modo, on a constate que les sujets ont eu une 

performance satisfaisante comte tenu des catégories adoptées dans l’analyse, et 

les résultats sont un effet certain de la scolarisation. Em comparant les groupes 

d’élèves, on a constate que les enfants (4ème) ont utilisé plus de ponctuation 

que les adultes peu scolarisés dans les trois types de texte travaillés, soit par 

rapport à la qualité, soit à la variété, et ont présenté une bonne performance 

dans les catégories adoptées. On a observe que quelques adultes n’ont pas 

utilisé de ponctuation dans les textes élabores, en dépit du fait d’avoir conclu le 1 

Cycle de l’enseignement fondamental. Les données suggérent le besoin 

d’analyser en detail les rapports entre la capacité d’écrire des texts différents et 

l’emploi des ponctuations, ainsi que la maîtrise de cet objet de connaissance 

chez des adultes peu scolarisés. On a conclu que les stratégies didactiques de 

refléxion sur la ponctuation doivent prendre em considération les particularités 

des différents types de textes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 A pontuação foi uma invenção tardia na evolução da escrita. Os sinais de 

pontuação não existiram durante séculos nos textos escritos, assim como as 

marcas de segmentação (cf. Rocha, 1997). Embora a pontuação tenha surgido 

com a função precípua de “indicar pausas para respirar” durante a leitura em voz 

alta, quer dizer, durante a oralização dos textos (cf. Rocha, 1997; Ferreiro, 

1996), não podemos mais concebê-la, nos dias de hoje, como sinalizadora de 

“pausas para respirar”. Na realidade, a pontuação é um elemento do texto 

escrito, de fundamental importância na compreensão e na produção de textos. 

 Considerando a pontuação enquanto um domínio de conhecimento 

relacionado tanto à notação escrita quanto à textualidade, entendemos que ela 

funciona como um dos recursos lingüísticos responsáveis pela constituição da 

coesão e da coerência textuais, possibilitando a (re)construção do sentidos do 

texto, não podendo ser, portanto, interpretada simplesmente em termos de certo 

ou errado, como é o caso, por exemplo, da ortografia. 

 É necessário levar em conta a flutuação ou a liberdade existente no 

emprego da pontuação, tendo em vista que, em muitos casos, existe sempre 

mais de uma possibilidade de pontuar e que a escolha entre uma forma e outra 

poderá ser determinada, entre outros fatores, pelas preferências autorais (cf. 

Ferreiro, 1996; Rocha, 1998).  

 Por outro lado, é importante considerar que existem certas restrições 

determinadas pelas normas gramaticais que não permitem uma liberdade total e 

irrestrita dos sinais de pontuação. É claro que determinados gêneros textuais, 



como os anúncios publicitários, “permitem” a violação de certas prescrições 

normativas quanto ao emprego da pontuação, algo que seria improvável em um 

artigo científico, por exemplo. 

 Desse modo, é fundamental compreender, também, que os gêneros 

textuais impõem certas restrições ao uso da pontuação. Os diferentes gêneros 

de texto apresentam usos característicos de pontuação (aqueles que aparecem 

com mais freqüência), o que requer do escritor versatilidade na forma de 

pontuar, conforme sugerem Rocha (1998) e Leal & Guimarães (2002). 

 Nessa perspectiva, que considera as relações entre pontuação e gêneros 

textuais, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL-

SEF, 1997) recomendam a observação, juntamente com os alunos, dos “usos 

característicos da pontuação nos diferentes gêneros e suas razões” (p.89). 

Encontramos também aquela preocupação na proposta curricular destinada ao 

1o segmento do Ensino Fundamental de Educação de Jovens de Adultos (cf. 

Ribeiro, 2001). 

 Numa perspectiva psicolingüística, a aprendizagem da pontuação é 

posterior à conquista da escrita alfabética (cf. Ferreiro & Teberosky, 1999; 

Ferreiro, 1996). No entanto, a compreensão da natureza do sistema de notação 

alfabética não é suficiente para que as crianças passem a utilizar em seus textos 

marcas de pontuação. É comum encontrarmos alunos de 2a ou 3a série que não 

utilizam qualquer sinal de pontuação em seus textos ou que o fazem de maneira 

muito escassa. Os estudos sobre como se dá o aprendizado da pontuação têm 

demonstrado que a criança, ao tentar compreender esse objeto de conhecimento 

em toda a sua complexidade, levanta hipóteses e elabora construções originais, 

assim como em outros domínios de conhecimento (cf. Ferreiro & Teberosky, 

1999; Ferreiro, 1996; Rocha, 1994; 1996). 

 No entanto, aquelas investigações têm se centrado, basicamente, nos 

conhecimentos que os aprendizes revelam, ou não, sobre o emprego da 



pontuação em um gênero textual: a história (cf. Ferreiro, 1996; Rocha, 1994; 

1996; Weisz, 1998). Albuquerque (2000) também constatou o mesmo em 

relação à consciência metatextual. Uma exceção dessa tendência é o trabalho 

desenvolvido por Schneuwly (1998), que enfoca, simultaneamente, o uso da 

pontuação por crianças e adultos em textos “informativos” e “argumentativos”. 

Nessas condições, entendemos que compreender a relação existente entre 

pontuação e gêneros textuais, na dimensão do aprendizado, constitui uma tarefa 

relevante e ainda não suficientemente estudada. 

 Como observou Morais (1998), são escassas as pesquisas vinculadas ao 

eixo didático “análise lingüística”, sobretudo se comparadas àquelas referentes 

ao trabalho didático com leitura e produção de textos. Esta constatação parece 

sugerir a necessidade de maiores investimentos em estudos sobre temas 

vinculados àquele eixo didático, tal como o ensino e a aprendizagem de 

determinados objetos de conhecimento ensinados pela escola (sistema de 

notação alfabética, pontuação, concordância gramatical...). 

 Numa perspectiva de didática de conteúdos específicos, este estudo 

pretende contribuir para a compreensão do aprendizado da pontuação em 

diferentes gêneros textuais. Como trataremos dos conhecimentos dos 

aprendizes vinculados a um determinado objeto de conhecimento ensinado pela 

escola, os resultados dessa pesquisa poderão oferecer subsídios para a 

elaboração de estratégias didáticas mais adequadas aos processos de 

aprendizagem daquele objeto de conhecimento. 

 Os capítulos que darão continuidade a este trabalho estão organizados da 

seguinte forma: num primeiro momento, apresentaremos nosso marco teórico 

(capítulo 2); em seguida, discutiremos os aspectos metodológicos do estudo 

(capítulo 3) e apresentaremos a análise e discussão dos resultados (capítulo 4); 

concluiremos este trabalho com as considerações finais (capítulo 5). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.1 – Pontuação: abordagem lingüística 

 

2.1.1 – Pontuação: origem e evolução histórica 

 

 A pontuação foi uma invenção tardia na evolução da escrita. Constituiu 

um processo lento e parcelado, visto que, historicamente falando, os sinais de 

pontuação não foram introduzidos ao mesmo tempo. Ao contrário, foram sendo 

incorporados gradativamente ao sistema de escrita e, inclusive, não existiram 

durante séculos nos textos escritos, assim como as marcas de segmentação (cf. 

Rocha, 1997; Cagliari, 1999). 

 Rocha (1997), ao fazer uma retrospectiva histórica do sistema de 

pontuação na escrita ocidental, salientou a presença de marcas de pontuação já 

entre os gregos e os romanos. Como constata aquela autora, entre os povos 

gregos, por exemplo, observou-se a existência de vários sistemas para pontuar, 

os quais foram utilizados, muitas vezes, simultaneamente. Dentre esses, a 

autora agora citada menciona um sistema de dois termos – distinctio e 

subdistinction – os quais indicavam, respectivamente, uma separação (ou uma 

descontinuidade) entre dois enunciados completos e uma separação (ou uma 

subseparação) entre partes de um enunciado ainda incompleto. 

 Conforme observa Rocha (ibid), também havia entre esses povos uma 

referência a um sistema de pontos, o qual cumpria duas funções básicas: uma 

semântica, respondendo a níveis de completude dos enunciados, e outra 



prosódica, respondendo à necessidade de respirar. Nesse sistema, um ponto no 

alto representava um enunciado completo, um ponto embaixo um enunciado 

incompleto e, ainda, um ponto no meio indicava a necessidade de respirar 

durante a leitura. 

 Como também destacado por Rocha (ibid), no sistema de escrita dos 

latinos ou romanos encontravam-se influências gregas, como, por exemplo, a 

existência de marcas daquele sistema de pontos associadas ao uso da diástole, 

um tipo de vírgula que indicava separação ou disjunção, também utilizada pelos 

gregos. Entretanto, conforme observou Rocha (ibid), os romanos apresentaram 

certas características peculiares em relação a outros povos da Antigüidade: 

utilizavam concomitantemente dois tipos de leitura – a “leitura oral” e a leitura 

silenciosa – assim como duas formas de notação – a scriptio continua (escrita 

sem segmentações) e a escrita segmentada. 

 Entretanto, é importante observar que as marcas de pontuação utilizadas 

pelos povos da Antigüidade estavam preferencialmente ligadas ao aspecto 

rítmico da linguagem e às pausas respiratórias da fala1. Como atestam Ferreiro 

(1996) e Rocha (1997), na Antigüidade Clássica, a atribuição da pontuação ao 

texto era uma tarefa do leitor/orador e não do autor ou do escriba do texto2. 

 Ferreiro (1996) observa que aquele fato acerca da tarefa de localização 

da pontuação no texto pelo leitor explica-se pela seguinte razão: como os 

leitores daquela época eram escassos e pertenciam a comunidades 

relativamente fechadas, ficava mais fácil controlar a restituição correta da 

“interpretação original”, o que se garantia, inclusive, por meios exteriores ao 

texto. No entanto, alguns séculos depois, com a ampliação das comunidades de 

                                                 
1 Ferreiro (1996) constata que desde a Antigüidade Clássica já estavam presentes as duas 

principais teorias que vêm sendo defendidas até os dias atuais: a teoria da pontuação como 
separador lógico, sintático ou retórico e a teoria da pontuação como lugar natural da respiração 
do leitor. Entretanto, parece que a segunda orientação predominava, de fato, naquela época. 

2 Raramente o autor se encarregava pessoalmente da tarefa de escrever, de próprio punho, o 
seu texto, ficando tal função sob a responsabilidade do escriba. A prática mais comum era o 
autor ditar o texto ao escriba, havendo, desse modo, uma separação entre as tarefas de 
“enunciar” e as de “grafar” durante a produção. 



leitores, começou a surgir a necessidade de utilização de marcas que guiassem 

(ou controlassem) a interpretação, principalmente a dos textos sagrados. 

 Nestes termos, percebe-se que a origem da pontuação encontra-se, 

sobretudo, nos textos sagrados feitos para serem “lidos” em voz alta (quer dizer 

recitados), servindo a pontuação, nesse caso, para “indicar pausas para 

respirar”. Nesse sentido, desde as suas origens a pontuação esteve atrelada a 

aspectos da oralização, apesar da existência, já naquela época, dos primeiros 

indícios de uma utilização gramatical dos signos de pontuação. 

 Antes de continuarmos a descrição do desenvolvimento histórico da 

pontuação na Idade Média, sistematizaremos o percurso evolutivo das marcas 

que foram gradativamente incorporadas ao sistema de escrita através dos 

séculos. Tais aquisições ocorreram na ordem que segue: 

1º. A direção da linha foi padronizada. Os gregos adotaram a 
direção esquerda-direita, enquanto os fenícios optaram pelo 
outro sistema; 
2º. Foram introduzidos os espaços entre as palavras; 
3º. Foi introduzida a primeira marca de pontuação, o ponto, para 
separar as frases; 
4º. Foram sistematicamente distinguidas as letras maiúsculas e 
as minúsculas, com a maiúscula tendo várias funções especiais; 
5º. Surgiram símbolos especiais para indicar ligações, 
interpolações e omissões (hífen, parênteses, apóstrofo); 
6º. Outras marcas de pontuação mais detalhadas foram 
acrescentadas: vírgula, dois pontos, ponto-e-vírgula, e travessão; 
7º. Mais adiante símbolos para propósitos especiais entraram no 
sistema: aspas (“vírgulas invertidas”, simples e duplas), ponto de 
interrogação e ponto de exclamação, os dois últimos na Idade 
Média (Halliday, 1989:83 apud Rocha, 1997:89). 

 Conforme destacado por Rocha (ibid), foi na Idade Média que ocorreram 

fatos com importantes repercussões sobre o desenvolvimento e ampliação das 

marcas de pontuação. Foi nesse período que a pontuação, de fato, se 

disseminou e que as duas orientações principais para o seu uso encontraram-se 

difundidas: a lógico-gramatical e a do ritmo respiratório. Entretanto, conforme 

indica aquela autora, a pontuação passou a ser usada num sentido mais lógico-

gramatical, ao contrário do que ocorria na Antigüidade Clássica, quando um 

estilo oral de pontuar predominava. Rocha (ibid) também destaca que no final do 



século XVI já se encontravam recém fixados os usos atuais dos principais signos 

da pontuação, excetuando-se o periodus [;] (pontuação forte) e os dois-pontos 

(situado entre o nosso ponto-e-vírgula e o ponto). 

 Por outro lado, ainda conforme Rocha (ibid), o grande marco, neste 

período da história da pontuação, foi o surgimento da imprensa nos fins do 

século XV. Foi a partir desse marco divisor que a pontuação de fato se 

generalizou e se difundiu como sistema de uso obrigatório na escrita, já que com 

a expansão dos leitores, decorrente da produção de livros em larga escala, 

disseminou-se uma nova prática de leitura – a leitura silenciosa3 – que 

incorporou ao texto um aparato gráfico para a leitura “visual”. 

 Desse modo, a história da pontuação deve ser pensada em função de 

dois grandes momentos históricos, considerados como sendo “divisores de 

águas” neste assunto: antes e depois do surgimento da imprensa e antes e 

depois do nascimento da leitura silenciosa. 

 Na época Moderna, conforme também observado por Rocha (ibid), ainda 

existiam aquelas duas orientações para o uso da pontuação – a pausal e a 

gramatical –, sendo a segunda principal. Segundo a autora, essas orientações, 

na verdade, mais se complementavam do que se contradiziam e parecem 

conviver até os dias atuais, embora estabeleçam entre si problemáticas e 

complexas relações. 

 Concluindo, Rocha (ibid) destaca que durante muito tempo a pontuação 

não se constituiu num tema central nas discussões sobre a língua escrita, 

embora no século XX ela tenha passado a ser objeto de discussão de 

gramáticos, lingüistas e editores. 

 

2.1.2 – Pontuação: notação escrita e textualidade 

                                                 
3 Antes o ato de ler se confundia com o ato de recitar o texto em voz alta, ou seja, era 
equivalente a “devolver a voz ao texto”. A propósito, conferir o trabalho de Bajard (1994) sobre o 
nascimento da leitura silenciosa. 



 

 Os textos impressos apresentam, conforme destacado por Teberosky 

(1994), um conjunto de elementos de duas ordens: alfabéticos e não-alfabéticos. 

A pontuação, assim como a paginação, constitui o que aquela autora denominou 

de “componente não-alfabético da escrita alfabética”. Sendo assim, a pontuação 

pode ser concebida tal como propõe Catach (1980:21 apud Rocha, 1997:116): 

Conjunto de signos visuais de organização e de apresentação 
que acompanham o texto escrito, interiores ao texto e comuns ao 
manuscrito e ao impresso; a pontuação compreende variadas 
classes de signos gráficos discretos, formando um sistema, 
completando ou suplementando a informação alfabética. 

 Nestes termos, considerando a pontuação como uma categoria de 

elementos não-alfabéticos do sistema de escrita, uma questão parece ser 

imediata: “Quais são os sinais de pontuação?” “Que marcas poderiam ser 

incluídas na listagem daqueles sinais?” Conforme sugere Ferreiro (1996), 

responder a tais perguntas não parece ser tão simples como talvez imaginemos 

à primeira vista. 

 Ferreiro (ibid) observa que definir a lista de unidades de pontuação é uma 

tarefa problemática. Se, por um lado, consideramos naturalmente a vírgula, os 

pontos (final, de interrogação e de exclamação), os dois pontos, o ponto e 

vírgula, as reticências, o travessão e os parênteses como sinais de pontuação, 

não parece ser tão evidente assim, para alguns, incluir nessa listagem as letras 

maiúsculas, os espaços em branco, o sublinhado, o itálico e, indo mais longe, a 

disposição dos títulos e subtítulos, entre outros recursos hoje largamente 

ampliados pela informatização do texto escrito (paginação). 

 Contudo, a grande controvérsia do assunto não é essa, mas refere-se, 

sobretudo, à determinação da pontuação pela gramática ou pela fonologia. 

Conforme apontado por Rocha (1997), existem, basicamente, duas grandes 

posições ou posturas sobre aquela questão: uma delas vê a pontuação como 



totalmente desvinculada da fala e a outra a concebe como elemento do sistema 

gráfico, influenciada, também, por aspectos da oralidade. 

 Dentro dessa controvérsia mais ampla, a questão das funções que a 

pontuação pode desempenhar no texto se apresenta, particularmente, como 

problemática. Rocha (1997), por exemplo, aponta que não há biunivocidade 

entre o tipo de pontuação e função, podendo um mesmo sinal desempenhar 

várias funções, como é o caso da vírgula. 

 Com base em diversos autores (cf. Rocha, 1997), talvez possamos 

afirmar que os sinais de pontuação cumprem, pelo menos, três funções básicas: 

prosódica, sintática e semântica. Catach (1980, apud Rocha, 1997), por 

exemplo, assume aquelas três funções, concebendo sintaxe, pausas, entonação 

e sentido como inseparáveis. 

 Assim, de acordo Catach (1980, apud Rocha, 1997), a pontuação teria 

três funções básicas: “correspondência com o oral”, “organização sintática” e 

“suplementação semântica”. Segundo esta autora, a função de “correspondência 

com o oral” da pontuação atuaria no sentido de representar ou de indicar as 

pausas, o ritmo, a linha melódica e a entonação, próprios da língua oral. Essa 

função, como vimos, está presente desde a Antigüidade, na qual a pontuação 

tinha como função precípua assinalar “pausas para respirar” 4. 

 Por outro lado, Chacon (1997) destaca, a partir da análise da percepção 

de alguns estudiosos acerca das relações entre pontuação e ritmo, que a 

pontuação marcaria na escrita o “ritmo da escrita” e não apenas o ritmo da 

linguagem em geral, circunscrito, em certas concepções tradicionais, ao ritmo da 

língua oral. Assim, aquele autor esclarece que 

(...) muitas das observações dos autores que enfocam a 
pontuação dizem respeito à delimitação de unidades lingüísticas 

                                                 
4 Leal e Guimarães (2002) destacam que considerar a função prosódica da pontuação não 
significa concordar que aquela seja a função primordial dos sinais de pontuação na atualidade. 
Se assim fosse, cada um estaria livre para pontuar conforme sua necessidade fisiológica de 
respirar, o que nem sempre corresponde às restrições gramaticais. 



que seriam mais características da linguagem escrita – caso, por 
exemplo, das unidades de idéias mais estendidas, resultantes de 
enunciados mais extensos –, o que reforça nosso argumento de 
que esses autores intuem os laços entre o emprego da 
pontuação e a detecção de um ritmo mais próprio à escrita 
(Chacon, 1997:15). 

 Corrêa (1994) também chama atenção para o equívoco da identificação 

termo a termo entre língua oral e língua escrita, na qual se atribui à escrita 

padrões próprios ao oral e à língua falada padrões próprios ao escrito. Nessa 

perspectiva de análise, o autor, ao admitir também um ritmo próprio à escrita, 

observa que 

(...) a pontuação, sinalização peculiar ao texto escrito (nem 
sempre corresponde aos padrões rítmico-entonacionais da fala), 
marca o modo de integração semântica da parte pontuada em 
relação ao texto como um todo, constituindo o que comumente 
se tem percebido como o movimento do texto (Corrêa, 1994: 60). 

 Rocha (1998) também observa que existem muitos erros ligados à 

pressuposição da existência de uma relação simétrica entre a prosódia da fala e 

a pontuação da escrita. Como destaca aquela autora, nesse modo de 

percepção, transfere-se para a escrita, sem alterações, padrões próprios da 

oralidade, o que é muito comum em escritores inexperientes. Concluindo, Rocha 

(ibid) defende que nem sempre a prosódia da fala corresponde às prescrições 

gramaticais, caso em que até escritores proficientes podem se enganar. 

 Uma outra função da pontuação indicada por Catach (ibid, apud Rocha, 

1997), a função de “organização sintática”, refere-se à união e à separação das 

diversas partes do discurso através de junções, disjunções, inclusões e 

exclusões, dependências e hierarquizações. Isto é, a pontuação atuaria 

estabelecendo articulações entre as diversas partes e subpartes do texto, 

funcionando como recurso de coesão textual. 

 Como observa Schneuwly (1998), os sinais de pontuação são traços de 

operações de conexão e, sobretudo, de segmentação. Com relação a tal 

aspecto, Corrêa (1994) chama atenção para o fato de que  



(...) o que normalmente se entende como isolamento gráfico de 
partes do enunciado por meio de pontuação não se mostra 
propriamente como isolamento mas como integração semântica 
com o resto do enunciado e com o texto como um todo. Mais que 
um índice temático, portanto, o destaque produzido por esse tipo 
de pontuação [vírgulas demarcando expressões e orações 
dentro de uma parte maior] define a presença de um remissor 
coesivo. (p. 55) 

 Uma última função da pontuação apontada por Catach (ibid, apud Rocha, 

1997), a de “suplementação semântica”, refere-se à complementação ou à 

suplementação da informação alfabética, estando subjacente às duas outras 

funções (prosódica e de organização sintática). 

 Considerando os múltiplos aspectos envolvidos na habilidade de pontuar, 

Leal & Guimarães (2002:134) afirmam que 

(...) são muitos os fatores que interferem nas decisões sobre o 
pontuar de um texto. Algumas decisões podem ser tomadas 
predominantemente em função da análise das relações entre as 
partes do texto (análise sintática), outras em função dos efeitos 
de sentido que se pretende provocar ou do ritmo da leitura que 
se pretende. O domínio das restrições, a capacidade de 
estabelecer relações lógicas dentro do texto, as intenções dos 
produtores definem, então, a forma de pontuar. 

 Teberosky (1994:155) também observou que “a dificuldade de pontuar 

deve-se ao fato de se tratar de signos multifuncionais, isto é, com funções 

diversas e que constituem a interface entre três planos de estrutura: sintático, 

textual e pragmático”. 

 Desse modo, é fundamental compreender, também, que os gêneros 

textuais impõem certas restrições ao uso da pontuação. Os diferentes gêneros 

de texto apresentam usos característicos de pontuação (aqueles que aparecem 

com mais freqüência), o que requer do escritor versatilidade na forma de 

pontuar, como apontam Rocha (1998) e Leal & Guimarães (2002). 

 Conforme destacaram Leal & Guimarães (2002), num texto 

predominantemente declarativo serão utilizados principalmente os pontos finais e 

as vírgulas. Em textos em que ocorrem trechos conversacionais é comum o uso 

de interrogações e exclamações, além dos dois pontos e travessões, que 

indicam o discurso direto. Em textos de informação científica é freqüente a 



utilização de aspas e de parênteses. O emprego de vírgulas em textos em que 

predominam períodos simples é menor que em textos expositivo-argumentativos, 

os quais geralmente têm suas construções baseadas em períodos compostos 

por coordenação e por subordinação. Também os textos em quadrinhos 

apresentam um tipo de pontuação particular, rompendo muitas vezes com certos 

padrões e apresentando novos caracteres e novas funções para aqueles sinais. 

 Nesses termos, ao discutir as dificuldades ligadas ao uso dos sinais de 

pontuação, é importante observar e não perder de vista a questão da flutuação 

ou da liberdade nos modos de pontuar. Ferreiro (1996) chama a atenção para o 

aspecto pouco normatizado da pontuação e para a tendência que temos em 

considerar como normativo o que não é, como é o caso, por exemplo, em que o 

emprego da pontuação é decorrente apenas de preferências autorais ou de 

“estilos individuais” de pontuar. Como observa aquela autora, a pontuação, 

diferentemente da ortografia, não pode ser pensada em termos de certo ou 

errado, mas deve ser compreendida como possibilidades possíveis ou 

preferíveis. Conforme destacado por Pizani, Pimentel & Lerner (1998: 80), 

Enquanto para resolver dúvidas ortográficas é possível recorrer 
ao dicionário, nenhuma ‘autoridade’ poderá nos indicar quem 
está certo quando alguém afirma que deve ser usado ponto num 
lugar onde, para outro, deveria ser usado ponto e vírgula. Cada 
um argumentará em defesa de sua posição mas nem sempre 
convencerá o outro. 

 Rocha (1998) aponta inclusive que razões históricas explicam essa 

flutuação nos modos de pontuar: como vimos, a pontuação foi introduzida 

tardiamente na escrita e foi durante séculos um mecanismo optativo, quando era 

geralmente adicionada ao texto para facilitar a “leitura oralizada”. 

 

2.2 – O ensino e o aprendizado da pontuação 

 

2.2.1 – O aprendizado da pontuação 

 



 A aquisição da pontuação na escrita infantil é posterior à conquista da 

escrita alfabética e constitui, tal como destacam diversos autores (Ferreiro, 1996; 

Rocha, 1994;1996, entre outros), um tema ainda pouco investigado. A 

compreensão da natureza do sistema de notação alfabética não é, pois, 

suficiente para que as crianças passem a utilizar em seus textos marcas de 

pontuação. É comum encontrarmos alunos de 2a ou 3a série que ainda não 

utilizam qualquer sinal de pontuação em seus textos ou o fazem de maneira 

muito escassa. 

 Antes de atingir a compreensão dos princípios do sistema alfabético, as 

crianças podem produzir, segundo Ferreiro (1996:150), 

(...) pontuações ocasionais, esporádicas, pouco consistentes, 
assim como marcas gráficas idênticas, na aparência, a sinais de 
pontuação (pontos ou travessões), mas utilizados com uma 
função bem diferente (separadores de palavras ou indicadores 
de fim de linha, por exemplo). 

 Ferreiro & Teberosky (1999)5, em uma investigação mais ampla sobre os 

processos de aquisição da escrita, observaram que crianças pré-escolares da 

Argentina tinham conhecimentos a respeito dos sinais de pontuação. A partir de 

perguntas feitas sobre uma página impressa de um livro de histórias, as autoras 

buscaram descobrir se as crianças faziam distinção entre letras e sinais de 

pontuação. Os resultados preliminares encontrados pelas autoras apontaram os 

seguintes níveis: 

1. Não há nenhuma distinção entre sinais de pontuação e letras; 

2. Há um início de diferenciação de algumas marcas: ponto, dois pontos, hífen e 

reticências, isto é, os sinais formados somente de pontos ou apenas de uma 

linha reta; 

3. Há uma distinção inicial entre duas classes de sinais de pontuação: aqueles 

que têm semelhança gráfica com letras e/ou números e que continuam sendo 

                                                 
5 Este trabalho foi publicado originalmente em 1979 com o título El sistema de escritura em el 
desarrollo del niño. 



assimilados a estes e os que não são letras nem números, mas que a criança 

ainda não sabe o que podem ser; 

4. Há uma distinção clara entre letras e sinais de pontuação; 

5. Além de uma distinção clara entre as letras e os outros grafismos, a criança 

começa também a tentar utilizar uma denominação específica (“sinais ou 

marcas”) e há um começo de distinção de função. 

 Nessa investigação, as autoras observaram a distribuição das respostas 

das crianças por idade e por classe social. Elas perceberam que enquanto as 

crianças de classe média apresentavam uma progressão nítida através das 

idades, chegando algumas inclusive ao nível 5, as de classe baixa não 

conseguiram dar repostas desse último nível, oferecendo explicações de 

indiferenciação nas três idades investigadas (4, 5 e 6 anos). A maioria das 

respostas das crianças de classe baixa concentraram-se no nível 2 (início 

limitado de diferenciação) e as das crianças de classe média no nível 3 

(distinção inicial). As diferenças encontradas no desempenho de crianças de 

classes sociais distintas resultariam, segundo as autoras, das experiências 

sociais distintas a que estão submetidas as crianças em seu contexto extra-

escolar. 

 Ferreiro (1996), em uma investigação comparativa com crianças 

mexicanas, uruguaias e italianas, destacou algumas evidências sobre o emprego 

dos sinais de pontuação em histórias escritas por crianças. Eis as constatações: 

(a) a pontuação parece avançar dos limites extremos do texto 
para o seu interior (ou seja, textos com maiúscula inicial e o 
ponto final exclusivamente versus textos que, ademais, 
apresentam alguma pontuação interna); (b) quando se utiliza a 
pontuação no interior do texto, esta tende a se concentrar dentro 
e em torno dos fragmentos de discurso direto; (c) outros 
microespaços textuais aparecem como zonas de concentração 
da pontuação: lista de elementos da mesma categoria 
(substantivos, onomatopéias, interjeições ou exclamações); (d) 
as fronteiras entre os episódios da narrativa também são 
propensas a receber uma marcação gráfica (Ferreiro, 1996: 128-
129). 



 Nessa investigação comparativa, foi solicitado a crianças de 2a e 3a séries 

da escola “primária” que reescrevessem a famosa e clássica história de 

Chapeuzinho Vermelho. Ferreiro (ibid) observou nesse estudo que as crianças 

utilizavam todos sinais atualmente disponíveis, inclusive aqueles mais refinados 

(como parênteses e reticências). Em relação à freqüência com que eles eram 

utilizados, o estudo indicou que o ponto e a vírgula eram os sinais mais 

freqüentes, tanto em espanhol (43 e 18%, respectivamente) como em italiano 

(33 e 17%, respectivamente). Em ambas as amostras (espanhol e italiano), os 

sinais menos freqüentes (freqüências inferiores a 1%) foram os parênteses, as 

reticências, o ponto-e-vírgula e um tipo de travessão que funciona como 

separador de elementos repetidos. 

 Apesar de uma coincidência entre os sinais mais freqüentes e os menos 

freqüentes nas línguas estudadas, os percentuais de uso dos sinais 

intermediários diferiram entre as duas amostras: enquanto no espanhol os 

travessões (7%) e os dois-pontos (6%) predominaram, seguidos das aspas (3%), 

no italiano as freqüências maiores concentraram-se nos dois-pontos (12%) e nas 

aspas (11%)6, seguidos dos travessões (3,5%). A freqüência de uso da 

interrogação e da exclamação oscilou, nas duas línguas, entre 3 e 5%. Assim, a 

freqüência de uso da pontuação foi maior nos textos em italiano, sendo nas duas 

línguas a “pontuação plena” (sinais gráficos em oposição aos espaços em 

branco) predominante. 

 Nesse estudo comparativo entre línguas, a autora investigou também a 

influência de três variáveis sobre a freqüência e a variedade de sinais presentes 

nos textos produzidos pelas crianças: a) completitude da história7; b) presença 

                                                 
6 Segundo Ferreiro (1996), as diferenças quantitativas no uso das aspas entre as duas línguas 
refletem também diferenças qualitativas: os italianos empregam preferencialmente as aspas para 
limitar o discurso direto. 
7 Três grupos foram constituídos levando em consideração a ausência ou a presença de 
episódios da história: grupo 1 (textos que apresentavam todos os episódios), grupo 2 (textos 
incompletos, mas que apresentavam os episódios cruciais) e grupo 3 (textos incompletos em que 
faltava algum dos episódios cruciais). Nas duas amostras, o grupo 1 foi majoritário. 



de pontos internos no texto; c) presença de entradas pospostas no texto 

(menção do falante que vem após o discurso direto). Os resultados obtidos na 

investigação indicaram uma relação significativa entre a presença das variáveis 

indicadas acima e o aumento da quantidade e da variedade de marcas de 

pontuação nos textos. 

 Em relação ao uso da pontuação no discurso direto, local de concentração 

de pontuação nos textos infantis, conforme indicado anteriormente, a autora 

observou que as crianças utilizavam diversos recursos para marcar o início e o 

fim dos enunciados e as mudanças de turno dos falantes, buscando diferentes 

alternativas para resolver o problema da marcação do discurso direto: emprego 

de expressão nominal seguida de verbo declarativo (como, por exemplo, “a 

menina disse”); utilização de aspas e maiúsculas no início de cada turno de fala; 

identificação apenas do primeiro falante; uso sistemático de vocativos; utilização 

de pontos de exclamação para marcar início e fim das falas, entre outros. 

 Um outro estudo sobre a aquisição da pontuação na escrita infantil foi 

conduzido por Rocha (1996). Nesse estudo, realizado com 115 crianças de 1ª a 

3ª séries do ensino fundamental de duas escolas (uma pública e uma privada) de 

Fortaleza – Ceará, foi solicitado às crianças que recontassem por escrito a 

conhecida história de Chapeuzinho Vermelho, assim como no estudo de Ferreiro 

(ibid). Dois meses após a coleta desses textos, foram conduzidas 29 entrevistas 

com as crianças em duplas a respeito de duas tarefas de revisão de trechos, as 

quais tinham consistido na atividade de repontuar dois trechos (um apresentado 

de forma “corrida” e outro “formatado”) do diálogo clássico da história (o diálogo 

entre o lobo disfarçado de avó e Chapeuzinho). 

 Os dados obtidos na investigação conduzida por Rocha (ibid) indicaram 

que o domínio da pontuação ocorre paralelamente ao domínio do formato gráfico 



do texto8, ou seja, textos sem pontuação ou com pouca pontuação também não 

apresentavam organização gráfico-espacial. Ainda foi constatado que a evolução 

da pontuação e do formato gráfico do texto ocorrem de “fora para dentro”: o 

formato global (organização gráfica externa do texto) antecede o formato interno 

(distinção entre narração e discurso direto) do texto e a pontuação externa 

antecede a pontuação interna. Esse aspecto, como vimos, também foi 

evidenciado por Ferreiro, que indicou que “a pontuação parece deslizar de 

maneira lenta e difícil para o interior do texto” (ibid, p.129). 

 Na tarefa de revisão de textos, conduzida na mesma investigação, Rocha 

tinha como hipótese que as crianças pontuariam mais o “texto formatado”, tendo 

em vista a sua disposição fragmentada na página. Entretanto, esta hipótese não 

foi confirmada estatisticamente: por um lado, havia um grande número de 

crianças com “baixa pontuação” presentes na amostra e que, 

conseqüentemente, tinham pouco domínio da organização gráfica do texto e, por 

outro, os diálogos (trecho utilizado na tarefa de revisão) foram muito mais 

pontuados que a narrativa, independentemente da organização gráfico-espacial. 

Como vimos, o dado de que a pontuação tende a se concentrar no discurso 

direto também foi observado por Ferreiro (ibid). 

 Por outro lado, as entrevistas conduzidas por Rocha (ibid) permitiram à 

autora perceber que os aspectos gráfico-visuais eram utilizados pelas crianças 

como pistas importantes para a distribuição da pontuação no texto, sobretudo 

em seus limites externos (final de frases e parágrafos): a maior parte das 

crianças consideraram o “texto formatado” mais fácil de pontuar. A autora 

também observou que as estratégias de pontuação mais evoluídas estavam 

presentes nos textos com formato gráfico mais definido, o que a levou 

novamente a ratificar sua hipótese inicial. 

                                                 
8 A formatação gráfica do texto é entendida naquele estudo tanto como “formatação externa” 
(organização global gráfica externa do texto) quanto como “formatação interna” (distinção entre 
narração e discurso direto). 



 Os estudos apresentados até agora se preocuparam em analisar as 

concepções e os usos da pontuação em crianças. Outros estudos, como os de 

Fayol (1989) e de Schneuwly (1998), analisaram também como sujeitos com 

outras idades (adolescentes e adultos) se apropriavam daquele objeto de 

conhecimento relacionado às práticas de análise e reflexão sobre a língua. 

 Fayol (1989) realizou um estudo experimental que tinha a seguinte 

hipótese central: a pontuação interproposicional assinala, na superfície do texto, 

o grau de ligação (ou de “ruptura”) entre proposições adjacentes. Isto é, os sinais 

de pontuação marcariam, portanto, a força das relações estabelecidas entre os 

eventos ou estados dentro do “modelo mental” da situação descrita. 

 Considerando aquela hipótese, o autor analisou a produção e a 

compreensão de textos escritos. Em relação à produção escrita, observou que, 

desde os 8-9 anos, o “grau de ligação” entre processos descritos dentro de 

proposições concatenadas constitui o determinante principal da natureza e da 

freqüência dos sinais de pontuação. Em outras palavras, quando os fatos eram 

muito ligados, a pontuação era “baixa” e quando as ligações eram falhas, a 

pontuação era freqüente e de “alto nível”, tanto nas produções das crianças 

como nas dos adultos. 

 Em relação à compreensão de textos, os dados daquele estudo indicaram 

dois aspectos importantes: a) os sujeitos, desde os 13-14 anos, consideravam 

que um texto pontuado conforme a organização hierárquica do conteúdo era 

mais “compreensível” que um outro texto que não apresentasse aquela relação; 

b) os textos “mal pontuados” necessitavam, de modo mais geral, de um tempo 

de leitura maior e provocavam desempenhos inferiores em relação aos textos 

“corretamente pontuados”. 

 Observamos que, de modo geral, a maior parte dos estudos sobre o 

aprendizado da pontuação tem se centrado nos conhecimentos dos aprendizes 

sobre aquele objeto de conhecimento em um determinado um gênero textual: a 



história (cf. Rocha, 1994; 1996; Ferreiro, 1996; Weisz, 1998). O estudo 

desenvolvido por Schneuwly (1998) é uma exceção àquela tendência mais geral. 

 Schneuwly (1998) analisou o emprego dos sinais de pontuação em textos 

“informativos” e “argumentativos” de estudantes da 4a, 6a e 8a séries e de 

adultos9. Assim, as análises desenvolvidas consideraram tanto o nível de 

escolarização (ou a idade) como os “gêneros textuais” (os sujeitos escreveram 

uma carta ao leitor e uma instrução de jogo). 

 Os resultados encontrados naquele estudo indicaram três níveis de 

funcionamento com relação ao emprego da pontuação. Em 4éme (10 anos), nos 

dois “tipos de texto”, foram observados dois comportamentos: a) um terço dos 

alunos não pontuava seus textos ou usava apenas ponto final; b) a maior parte 

dos alunos pontuava maciçamente. Esses resultados foram interpretados como 

sendo um efeito de uma produção passo a passo, enunciado por enunciado 

(ausência de autonomia das operações de textualização). 

 Em 6éme (12 anos), o autor observou um outro comportamento: dois ou 

mais enunciados eram ligados entre si e separados de outros grupos de 

enunciados por pontos e estes blocos de frases eram eventualmente 

segmentados por vírgulas interfrásticas. Conforme interpretado pelo autor, esse 

procedimento reflete um simples “pôr em palavras o pensamento”, revelando 

ainda um nível pouco elevado de autonomia das operações de textualização. 

 Em 8ème (14 anos), começava a se instaurar um processo de 

planificação textual mais forte. Com relação à pontuação, isto se manifestou 

através do surgimento sistemático das alíneas, da oposição ponto/vírgula/ponto, 

das vírgulas intraproposicionais, dos parênteses e das aspas (traço de uma 

planificação textual mais sofisticada). Como observado pelo autor, a pontuação 

não seria mais estruturada simplesmente pelo desenrolar da produção do texto, 

                                                 
9 Os adultos eram estudantes universitários e participaram apenas da produção do texto 
informativo (cf Schneuwly, 1998). 



mas seria considerada em função de uma planificação global do texto 

(autonomia das operações de planificação textual, observada sobretudo nos 

adultos). 

 Os dados daquele estudo também indicaram que os sujeitos pontuavam 

diferentemente textos informativos e argumentativos: enquanto havia mais 

vírgulas que pontos nos textos informativos, nas argumentações, por outro lado, 

havia uma grande densidade de pontos em detrimento às vírgulas. O autor 

também constatou que os sujeitos pontuaram “mais corretamente” os textos 

argumentativos que os informativos. Esse dado foi interpretado da seguinte 

maneira: enquanto os textos informativos têm partes mais longas e se referem a 

um conteúdo altamente estruturado, os textos argumentativos são menos 

organizados em função de uma trama claramente estabelecida, sendo sua 

estruturação elaborada, na maior parte das vezes, pelo próprio sujeito em função 

da situação. Como nesse caso o processo de planificação se realiza por 

pequenos blocos (“argumento por argumento”), as rupturas da atividade são 

mais freqüentes, o que se manifesta através de uma utilização intensa do ponto. 

 Outros estudos, como os conduzidos por Kato (1988) e Mayrink-Sabison 

(1993), analisaram, numa perspectiva longitudinal, as produções escritas de uma 

criança, considerando diversos aspectos da competência textual dos aprendizes 

(coerência, coesão textual, pontuação, ortografia...). 

 Analisando os textos produzidos por uma mesma criança10 ao longo das 

quatro primeiras séries do ensino fundamental, Kato (ibid) observou que em seu 

primeiro texto a criança apenas colocava letra inicial maiúscula no início e ponto 

final ao término do texto, sem nenhuma pontuação interna. 

 A primeira estratégia de pontuação identificada pela autora foi chamada 

de “espacial”: a criança colocava ponto final em cada fim de linha e às vezes no 

                                                 
10 É importante esclarecer que o sujeito dessa pesquisa era uma criança da classe média que foi 
amplamente motivada pela família a ler e escrever. 



início, por influência provável da instrução escolar. Ainda no início da 1a série, a 

criança recuperava a função, ao invés do lugar espacial, da pontuação. Assim, a 

autora identificou uma outra estratégia que foi categorizada como sendo de 

“ordem funcional”: a criança incluía em um período um turno conversacional que 

compreendia três atos de fala, sem marcação de pontuação, e usava pela 

primeira vez o ponto de interrogação apenas na última pergunta do período. 

Contudo, o domínio do discurso direto e indireto e suas convenções só 

apareceria no fim da 3a série. 

 Outra estratégia catalogada pela autora, também de ordem “funcional”, 

consistia em utilizar a pontuação para sinalizar uma mudança de tópico e os 

conectivos explícitos, como e, aí e então, passaram a ser utilizados, por 

influência escolar, como pistas para o emprego da pontuação. Quando estes 

recursos não apareciam, a pontuação também não era utilizada. No fim da 1a 

série, a criança passou a utilizar a vírgula como resultado de redução de 

coordenação, ao invés de limitar-se ao emprego das vírgulas enumerativas. 

Conforme observado pela autora, nesta etapa pode-se dizer que a criança já 

dominava os elementos fundamentais da pontuação. A série seguinte foi 

marcada pela consolidação das estratégias aprendidas e pelo surgimento do 

parágrafo (limitado ao início do texto). 

 A partir da análise desses dados, a autora observou que a pontuação dos 

trechos descritivos era mais fácil para a criança. Isto é, a autora concluiu que 

escrever uma narrativa e uma descrição ou um texto argumentativo envolvem 

dificuldades diferentes. Com relação à pontuação, a autora destaca que 

(...) a descrição e argumentação mostraram-se mais fáceis do 
que a narrativa, pois esta consiste em expressar uma unidade 
quebrando-a em segmentos menores, enquanto aquelas 
consistem em construir uma unidade maior ordenando as 
unidades menores, que a criança já vê como discretas (Kato, 
1988: 196). 

 Mayrink-Sabison (1993) também analisou a evolução da produção escrita 

de uma mesma criança, observando a passagem de um texto sem nenhuma 



pontuação para um uso variado de sinais ao longo de um semestre11, durante o 

qual a autora tinha um encontro semanal com a criança. Nesses encontros, a 

criança, juntamente com a pesquisadora, lia livros de história, conversava sobre 

os textos lidos, escrevia, ilustrava e lia as histórias produzidas e, finalmente, 

reescrevia os textos. Conforme destacado pela autora, tais atividades tiveram 

repercussões importantes sobre a quantidade e a diversidade de sinais de 

pontuação empregados nos textos que a criança escrevia. 

 

2.2.2 – O ensino de “análise lingüística”: o caso da pontuação 

 

2.2.2.1 – Breves considerações sobre o processo de transposição didática 

e as recentes mudanças no ensino de Língua Portuguesa 

 

 Considerando que os conhecimentos escolares não são apenas o 

resultado de uma “seleção”, mas também de uma “transformação”, Chevallard 

(1991) analisou em sua “Teoria da Transposição Didática” como ocorre a 

transformação dos saberes dos especialistas (“savoir savant”) em saberes 

efetivamente ensinados na sala de aula. Conforme aquele autor, os 

conhecimentos inicialmente formulados no âmbito acadêmico (“savoir savant”) 

precisam sofrer uma série de adaptações que os tornam aptos a serem 

ensinados como conteúdo das distintas disciplinas escolares. 

 Ainda segundo Chevallard (ibid), o processo de transposição didática 

parte de mudanças nos saberes formulados no âmbito dos conhecimentos dos 

especialistas, os quais, por sua vez, se transformam ou se institucionalizam em 

“textos do saber” (documentos curriculares e livros didáticos). O último elo da 

                                                 
11 Cardoso (2003), ao analisar longitudinalmente as produções textuais de 14 alunos ao longo da 
1a a 4a séries (97 textos narrativos), destacou que a apropriação da pontuação não é um 
processo linear (ocorrem progressões, retrocessos, oscilações...). 



cadeia da transposição didática consistiria na transformação de um “saber a ser 

ensinado” em um “saber efetivamente ensinado” no contexto da sala de aula. 

 Conforme observado por Morais (2000), o termo “transposição didática” 

tem um sentido semelhante a “escolarização”, “didatização” ou “pedagogização”, 

termos que têm recebido freqüentemente uma conotação negativa quando 

associados aos conhecimentos sociais ensinados na escola (cf. Soares, 1999; 

Morais, 2000). Entretanto, como aponta Soares (1999), não é correta a 

atribuição de um sentido negativo ou pejorativo àqueles termos em si. Segundo 

aquela mesma autora, a escolarização de conhecimentos é um processo 

inevitável e necessário. Na verdade, segundo Soares (ibid), o problema não está 

em escolarizar ou não os conhecimentos, mas em escolarizá-los de maneira 

adequada. 

 Considerando as mudanças recentes no ensino de língua materna, 

sobretudo aquelas observadas a partir a década de 80, constatamos que existe 

a defesa de uma perspectiva discursiva da linguagem, na qual o estudo da 

“língua em funcionamento” tornar-se-ia o eixo das atividades realizadas em sala 

de aula. Essa perspectiva tem sido amplamente defendida por vários estudiosos 

(cf. Geraldi, 1999; Travaglia, 1996) tanto em contraposição a uma concepção de 

língua como um conjunto de regras quanto a um ensino descontextualizado da 

mesma, centrado na memorização de regras e de terminologias gramaticais. 

 Ao lado daquela concepção de linguagem, vista como interação verbal 

entre sujeitos sócio-historicamente situados, encontramos uma ampliação 

considerável do conceito de texto. A concepção de texto enquanto uma unidade 

de sentido, oral ou escrita, independente de sua extensão (cf. Koch & Travaglia, 

1989) nos ajudou na redefinição e na ampliação dos textos utilizados em sala de 

aula (não mais “textos cartilhados”, mas gêneros textuais que circulam 

socialmente e que cumprem uma função comunicativa real nos contextos extra-

escolares). 



 Nesse cenário de mudanças, procede-se, também, a uma crítica tanto à 

concepção de gramática quanto ao seu ensino, centrado em prescrições e em 

classificações como um fim em si mesmas. Essas críticas constituíram um 

esforço para tentar minimizar o peso da tradição gramatical já tão arraigada no 

contexto escolar, pois, como sugere Marinho (1998:60), “ensinar e aprender 

Língua Portuguesa, na escola, historicamente, tem sido ensinar e aprender 

regras gramaticais”. 

 Desse modo, aquela concepção de gramática, a qual constitui um 

“conjunto de regras a serem seguidas por aqueles que querem se expressar 

bem”, foi “cedendo” espaço a outras concepções, como, por exemplo, a de que a 

gramática poderia ser um “conjunto de leis utilizadas pelos falantes na 

estruturação real dos enunciados” ou, ainda, o “conjunto de regras que o falante 

aprendeu e que conhece e das quais lança mão ao falar” (cf. Travaglia, 1996; 

Possenti, 1999). Nesse sentido, observou-se que já não fazia mais sentido, nem 

tampouco havia fundamento científico algum, considerar uma forma de falar em 

detrimento de outras, já que o que existem são modos de falar diferentes 

(variedades lingüísticas) e que a “eleição” de um modo de falar como o “correto” 

(a norma culta) é resultado de fatores políticos e ideológicos (cf. Soares, 1986). 

 Nesse processo de mudança, diversas redes de ensino oficiais – 

municipais, estaduais – começaram a investir numa política de reorientação 

curricular, incorporando aqueles e outros preceitos em seus “textos curriculares” 

como forma de contribuir para a melhoria do ensino de língua no Brasil. Marinho 

(1998), ao analisar currículos de Língua Portuguesa de vários estados 

brasileiros, constatou uma tentativa de aproximação destes com as “novas” 

concepções que figuravam nos discursos dos estudiosos da língua, apesar das 

várias distorções e equívocos observados. Conforme aquela autora, tais 

propostas constituíram-se mais num “conjunto de intenções” do que, 



propriamente, numa realização efetiva de uma proposta de ensino de língua 

centrada numa perspectiva discursiva e pragmática da linguagem. 

 Como observou Marinho (1998), as propostas curriculares, ancoradas em 

sua maioria na concepção de língua como interação (nem sempre de uma forma 

exclusiva), pretendiam criticar o ensino de Português praticado, propondo, em 

geral, um deslocamento do eixo do ensino da “gramática” para o “texto” e para 

as “práticas discursivas reais” que se realizam por intermédio da escrita no 

mundo letrado. Conforme os dados do estudo ora analisado, a gramática estaria 

ocupando lugares diferentes nos diversos currículos, não sendo, portanto, 

aquela posição exclusiva: alguns documentos a colocam explicitamente como o 

eixo do ensino de língua; outros mantêm essa postura subjacente, não a 

assumindo claramente; e outros subordinavam o estudo da gramática às 

dificuldades encontradas pelos alunos na leitura e na escrita de textos. 

 A maioria das propostas analisadas no estudo há pouco citado substituem 

o termo “gramática” pela expressão “conhecimentos lingüísticos” ou “análise 

lingüística”, tentando, de algum modo, chamar a atenção para sua relação com 

os usos da língua e para o papel daqueles conhecimentos nas práticas de leitura 

e de escrita. Contudo, como observou Marinho (ibid), a retirada do termo 

“gramática” não implicou, necessariamente, numa relativização ou numa perda 

de status da gramática tradicional. Observou-se, naquele estudo, por exemplo, a 

coexistência de concepções interacionistas de língua com listas de conteúdos 

das gramáticas pedagógicas tradicionais, como as classes de palavras 

(“substantivo”, “adjetivo”, “verbo”...). 

 Outro aspecto a ser destacado no estudo ao qual estamos nos referindo é 

a questão da definição dos “conhecimentos lingüísticos” a serem enfocados na 

escola. Enquanto algumas propostas insistiam em definir “a priori” os conteúdos 

como aqueles da gramática tradicional, outras os colocavam subordinados às 

produções textuais dos alunos (às vezes, definindo alguns conteúdos e, na maior 



parte dos casos, deixando-os “em aberto”). Essas duas posturas, segundo 

Marinho (ibid), levam à ênfase no estudo da gramática tradicional, seja pela 

insistência nela, seja pela omissão (neste caso, abre-se o espaço para a 

perpetuação de práticas arcaicas já bastante conhecidas). 

 Entretanto, apesar das mudanças (ou tentativas de mudança) enfocadas 

tanto ao nível das concepções teóricas quanto no discurso curricular oficial, 

convém observar que as mudanças na didática da língua no interior da escola 

não são tão satisfatórias quanto se desejaria que fossem. Morais (2002), por 

exemplo, chama atenção para o fato de que enquanto observamos avanços no 

tratamento dado aos eixos de leitura e produção de textos, pouco ou quase nada 

tem se alterado no que se refere ao ensino de gramática (não importa se 

denominada de “conhecimentos lingüísticos”, “análise e reflexão sobre a língua” 

ou “análise lingüística”). Como discutiu Morais (ibid), as tentativas de inovação 

didática dos docentes incluem desde a substituição do ensino de gramática 

tradicional por práticas de leitura e escrita significativas até a permanência 

conjugada de ambas as práticas (ensino de gramática normativa tradicional 

paralelamente à busca de atividades de compreensão e produção de textos mais 

significativas). 

 

2.2.2.2 – O tratamento dado à pontuação em propostas curriculares de 

Língua Portuguesa 

 

 Vimos que os documentos curriculares oficiais de Língua Portuguesa 

elaborados nas duas últimas décadas em nosso país incorporaram em seus 

textos formulações teóricas defendidas pelos especialistas da área de língua, 

tentando contribuir, de algum modo, para a transformação das práticas 

desenvolvidas nas escolas. Desse modo, consideramos relevante analisar como 

aqueles documentos concebem o ensino e o aprendizado da pontuação e, ao 



mesmo tempo, o que eles propõem em termos concretos em relação àquele 

tema vinculado ao eixo didático “análise lingüística”. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa de 1a a 4a 

séries do Ensino Fundamental (BRASIL-SEF, 1997) reservam uma seção 

exclusiva para tratar do tema “pontuação” dentro do bloco de conteúdos de 

“análise e reflexão sobre a língua” (os outros temas são “revisão de texto”, 

“aprendendo com textos”, “alfabetização”, “ortografia” e “aspectos gramaticais”). 

Naquela seção, o documento propõe a revisão de algumas idéias nas quais o 

ensino da pontuação tem comumente se apoiado: a) a idéia de que a pontuação 

serviria para indicar pausas na leitura em voz alta; b) a idéia de que o que se 

pontuam são as frases. Em contraposição a essas idéias, o documento defende 

que a pontuação constitui uma parte da atividade de textualização, tal como no 

seguinte trecho: 

Aprender a pontuar é aprender a partir e a reagrupar o fluxo do 
texto de modo a indicar ao leitor os sentidos propostos pelo 
autor, obtendo assim efeitos estilísticos. O escritor indica as 
separações (pontuando) e sua natureza (escolhendo o sinal) e 
com isso estabelece formas de articulação entre as partes que 
afetam diretamente as possibilidades de sentido (BRASIL-SEF, 
1997: 88). 

 Considerando a pontuação como um objeto de conhecimento diretamente 

vinculado à textualidade, o documento apresenta algumas sugestões didáticas 

em sintonia com aquela posição, sugerindo que elas (as situações didáticas) 

devem ser feitas sob tutoria, isto é, juntamente com quem sabe: 

– conversando sobre as decisões que cada um tomou ao pontuar 
e por quê; 
 – analisando as alternativas tanto do ponto de vista do sentido 
desejado quanto dos aspectos estilísticos e escolhendo a que 
parece melhor entre as possíveis; 
 – observando os usos característicos da pontuação nos 
diferentes gêneros e suas razões (a grande quantidade de 
vírgulas/aposições nas notícias jornalísticas como instrumento 
para condensar o texto, por exemplo); 
 – analisando os efeitos estilísticos obtidos por meio da 
pontuação pelos bons autores (p.89). 

 Na seção destinada ao 1o ciclo, o documento agora enfocado não prevê 

“objetivos didáticos” e “critérios de avaliação” que incluam, de modo explícito, a 



pontuação, uma vez que não se espera que o aluno “utilize com precisão os 

recursos do sistema de pontuação” ao término desse ciclo. Isso não significa 

dizer, no entanto, que o documento não proponha, no 1o ciclo, uma reflexão 

sobre aquele tema. Ao contrário, a pontuação pode ser encontrada nos blocos 

de conteúdos “língua escrita: usos e formas” (na seção “prática de produção de 

texto”) e “análise e reflexão sobre a língua”. 

 Com relação à produção de textos, os PCN propõem que no 1o ciclo os 

alunos introduzam progressivamente em seus textos, entre outros, os seguintes 

“aspectos notacionais”: “a divisão do texto em frases, utilizando recursos do 

sistema de pontuação12: maiúscula inicial, ponto final, exclamação, 

interrogação e reticências; a separação entre discurso direto e indireto e entre os 

turnos do diálogo, mediante a utilização de dois pontos e travessão ou aspas” e 

“a indicação, por meio de vírgulas, das listas e enumerações”. É proposta, 

também, a introdução progressiva de certos “aspectos discursivos”, como “a 

substituição do uso excessivo de “e”, “aí”, “daí”, “então”, etc. pelos recursos 

coesivos oferecidos pelo sistema de pontuação...” (p.115-6). 

 Em relação à “análise lingüística”, o documento propõe, nesse ciclo, um 

trabalho de revisão do texto do próprio aluno (com ajuda), no qual se buscaria 

aprimorá-lo (o texto), considerando os seguintes aspectos: “adequação ao 

gênero, coerência, coesão textual, pontuação, paginação e ortografia” (p.118). 

 No 2o ciclo, um tratamento mais sistematizado é reservado à pontuação. 

Prescreve-se, no documento, como um dos objetivos didáticos, “escrever textos 

com domínio da separação em palavras, estabilidade de palavras de ortografia 

regular e de irregulares mais freqüentes na escrita e utilização de recursos do 

sistema de pontuação para dividir o texto em frases” (p.125). 

 Quanto aos “blocos de conteúdos” desse ciclo, sugere-se a consideração, 

na produção de textos, tanto de “aspectos notacionais” como “discursivos”. 

                                                 
12 Tanto nesta como nas citações seguintes desta seção os grifos são nossos. 



Quanto aos “aspectos notacionais”, encontramos, entre outros, os seguintes: a 

“divisão do texto em frases por meio de recursos do sistema de pontuação: 

maiúscula inicial e ponto final (exclamação, interrogação e reticências); e reunião 

das frases em parágrafos”, a “separação, no texto, entre discurso direto e 

indireto e entre os turnos do diálogo, utilizando travessão e dois pontos, ou 

aspas” e, ainda, a “indicação, por meio de vírgulas, das listas e enumerações no 

texto”. Com relação aos “aspectos discursivos”, observamos, por exemplo, a 

“utilização de recursos coesivos oferecidos pelo sistema de pontuação e 

pela introdução de conectivos mais adequados à linguagem escrita...” (p.131-2). 

Já no bloco de “análise e reflexão sobre a língua”, é proposto um trabalho de 

revisão do texto do próprio aluno com o objetivo de aprimorá-lo, considerando os 

seguintes aspectos: “adequação ao gênero, coerência e coesão textual, 

pontuação, paginação e ortografia” (p.134). 

 Entre os “critérios de avaliação” desse 2o ciclo, aparecem, entre outros, 

“escrever textos com pontuação e ortografia convencional, ainda que com 

falhas, utilizando alguns recursos do sistema de pontuação” e “produzir textos 

escritos, considerando características do gênero, utilizando recursos coesivos 

básicos” (p.135). Nesse último caso, o documento inclui como “recursos 

coesivos básicos” os “nexos” e a “pontuação”. Esses critérios estão em 

consonância com o objetivo e os conteúdos mencionados anteriormente. 

 O documento curricular nacional destinado ao 1o segmento da Educação 

de Jovens e Adultos (Ribeiro, 2001) também destaca uma seção exclusiva para 

discutir o tema “pontuação”. Ao analisar aquele tema, a proposta expõe, entre 

outras coisas, que os sinais de pontuação “... são elementos importantíssimos 

em um texto, pois organizam o encadeamento de idéias e informações que se 

quer transmitir, além de evitar erros de interpretação. A pontuação indica as 

pausas, a entonação, a melodia e a expressividade das frases no texto” (p.90). 

Em outras palavras, o documento regulador do ensino de jovens e adultos 



assume que a pontuação cumpre funções sintáticas, semânticas e prosódicas 

nos diferentes gêneros escritos. 

 Compreendendo a pontuação como um dos recursos de coesão e de 

coerência textual, o documento ora analisado oferece algumas sugestões 

didáticas, defendendo que a principal seria a correção comentada dos textos 

elaborados pelos alunos. Outras sugestões dadas foram solicitar que os alunos 

pontuem pequenos textos dos quais foram retirados os sinais de pontuação e 

chamar a atenção deles (dos alunos), na leitura, tanto para a presença como 

para os significados de determinados sinais de pontuação (travessão, aspas, 

reticências, parênteses, parágrafo, etc). 

 Na seção a que estamos nos referindo (destinada ao bloco de conteúdo 

“pontuação”), encontramos os seguintes objetivos didáticos relacionados ao 

tópico “pontuação de textos” (p. 91): 

• Observar os sinais de pontuação nos textos. 
• Identificar os sinais de pontuação mais usuais (ponto, vírgula, 

ponto de interrogação) e compreender suas funções nos 
textos (relacionar o uso do ponto ao uso da letra maiúscula 
no início das frases). 

• Utilizar adequadamente ponto (e letra maiúscula no início das 
frases), ponto de interrogação, vírgula e parágrafo na escrita 
de textos. 

• Utilizar adequadamente a pontuação do discurso direto, 
destacando as falas de personagens (dois pontos, 
travessão). 

 Observamos também que na seção “análise lingüística” havia um objetivo 

ligado ao tema pontuação (esse objetivo estava vinculado a um tópico de 

conteúdo chamado “frase”): “utilizar a noção de frase (enunciação com sentido 

completo) para orientar a pontuação na escrita de textos” (p.95). 

 Embora não distribua em níveis, módulos ou etapas aqueles objetivos 

didáticos, o documento oferece algumas “indicações para a seqüenciação do 

ensino”. Entre aquelas indicações, sugere-se que, desde o início da 

alfabetização, o mestre chame a atenção dos alunos para os sinais de 

pontuação (mostrá-los nos textos estudados e comentar seu uso nos momentos 



de correção coletiva e de escrita no quadro-negro), embora reconheça ser 

aceitável que os alfabetizandos não usem ou usem de modo não-convencional 

os sinais de pontuação. Já no caso das turmas de “pós-alfabetização”, sugere-se 

um ensino mais sistemático: aconselha-se que, num primeiro momento, sejam 

explorados o uso do parágrafo, da letra maiúscula no início e do ponto no final 

das frases, as vírgulas enumerativas e o ponto de interrogação nas perguntas. 

Num momento posterior, recomenda-se o trabalho com a pontuação do discurso 

direto (dois pontos, travessão, etc.). 

 Convém destacar que o documento agora enfocado revela sutilmente uma 

preocupação com relação às variações no emprego da pontuação conforme os 

gêneros textuais ou conforme os tipos textuais. Comentando aquelas variações 

em função dos diversos tipos textuais (narração, descrição, argumentação...), o 

documento expõe que cada uma das modalidades de texto possui uma 

pontuação característica: num texto descritivo ou argumentativo são usados 

sobretudo pontos e vírgulas, além dos parágrafos. Nas narrações com diálogos 

aparecerão reticências, pontos de exclamação, dois pontos e travessões. Ao 

analisar algumas “modalidades textuais”, o documento se refere, às vezes, aos 

sinais de pontuação (por exemplo, sugere observar a pontuação característica 

das entrevistas). 

 Com relação aos “critérios de avaliação” sugeridos no documento, 

observamos que um deles envolve a pontuação. Conforme aquele texto 

curricular, estariam aptos à conclusão da 4a série os estudantes que 

conseguissem, entre outras coisas, “produzir uma mensagem escrita (por 

exemplo, uma carta ou um relato de experiências pessoais) separando e 

seqüenciando as idéias por meio do uso de pontuação e de nexos gramaticais 

(p.228). 

 Os PCN de 5a a 8a série do Ensino Fundamental (BRASIL-MEC-SEF, 

1998) e do Ensino Médio (BRASIL-MEC, 1999) não têm aquele nível de 



detalhamento observado no documento dos ciclos iniciais, no que se refere à 

pontuação. Enquanto o documento de 5a a 8a séries apresenta breves trechos 

sobre aquele tema, o do Ensino Médio não o menciona, já que apenas explicita 

competências e habilidades muito gerais a serem desenvolvidas na área de 

linguagem. 

 Os PCN de 5a a 8a tratam a pontuação nas seções referentes à “produção 

de textos escritos” e à “prática de análise lingüística”. Na produção textual, a 

pontuação é situada entre as marcas de segmentação do texto (ponto, vírgula, 

ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 

reticências/aspas, travessão, parênteses) e em análise lingüística é proposta a 

“utilização da intuição sobre unidades lingüísticas (períodos, sentenças, 

sintagmas) como parte das estratégias de solução de problemas de pontuação” 

(p.63). A pontuação aparece, também, em um dos critérios de avaliação: “redigir 

textos utilizando alguns recursos próprios do padrão escrito relativos à 

paragrafação, pontuação e outros sinais gráficos, em função do projeto textual” 

(p.97). 

 É importante observar que esse documento não inclui o tema “pontuação” 

entre aqueles presentes nas “orientações didáticas específicas para alguns 

conteúdos” (aparecem “variação lingüística”, “léxico” e “ortografia”), não 

apresentando, portanto, reflexões sobre o tratamento da pontuação no segmento 

de 5a a 8a séries do Ensino Fundamental. 

 Curiosamente, é importante destacar que são os PCN de 1a a 4a série e 

de Educação de Jovens e Adultos que mais atenção conferem ao tema 

“pontuação”. No documento dos ciclos posteriores, ao contrário, a relevância 

dada ao tema é minimizada. Contraditoriamente, é exatamente nesse momento 

em que a complexificação de “o que” e o “como” escrever aumentam e quando, 

conseqüentemente, os estudantes deparar-se-ão com muito mais decisões a 



tomar nas quais a pontuação cumpre um papel decisivo na construção de um 

texto coeso e coerente (cf. Kato, 1988). 

 Do mesmo modo, propostas curriculares como a de Pernambuco (PE-

SECE, 1994) e a de Recife (RECIFE-SEC, 1996) parecem dar um tratamento 

bastante superficial aos temas de “análise lingüística”, como a pontuação e a 

ortografia (cf. Morais, 1998), auxiliando muito pouco os docentes na tarefa de 

ensinar “conhecimentos lingüísticos”. 

 Na proposta curricular da rede estadual de Pernambuco há algumas 

breves menções em relação ao trabalho com o tema pontuação, diluídas ao 

longo do texto. Ao explicitar as implicações pedagógicas relativas à escrita, o 

documento defende que o professor deverá providenciar para que “os sinais de 

pontuação sejam percebidos na sua estreita relação com o valor informativo e 

expressivo das unidades do texto” (p.22-3). Em relação às implicações 

pedagógicas relativas à leitura, a proposta diz que o professor deverá, entre 

outras coisas, “cuidar para que aspectos da leitura, como sejam ‘ler 

pausadamente’, ‘ler com boa pronúncia’, ‘ler em voz alta’, ‘ler observando os 

sinais de pontuação’ e outros similares, sejam solicitados em função da 

apreensão do sentido do texto” (p.25). 

 Ao tratar de “algumas questões gramaticais de relevância para a 

compreensão do funcionamento da língua em textos”, o documento agora 

enfocado explicita, entre outros objetos de estudo, os sinais de pontuação. 

Nesse caso, aconselha-se que o mestre ajude os alunos a compreender os 

sinais de pontuação “... como instruções que podem auxiliar o leitor na busca do 

significado do texto e relacionando-os com as intenções e objetivos do texto e de 

cada uma de suas partes”. Sugere-se também “... fazer-se alterações na 

pontuação do texto e observar, com os alunos, os efeitos que tais alterações 

provocariam” (p.36). 



 De forma ainda mais aligeirada, a proposta curricular de Língua 

Portuguesa do Recife (RECIFE-SEC, 1996) apresenta a pontuação, assim como 

os outros objetos de conhecimento, apenas como um componente de uma lista 

de conteúdos, sem tecer esclarecimentos ou reflexões alguma sobre aquele 

tema vinculado às “práticas de análise e de reflexão sobre a língua”. 

 Ao aconselhar que os “conteúdos gramaticais” sejam selecionados a partir 

das “necessidades” observadas nos textos dos alunos, a proposta curricular 

exemplifica, com base em um texto de um aluno, alguns conteúdos que 

poderiam ser trabalhados pelo professor. Entre esses conteúdos, observamos, 

entre outros, os seguintes: “pontuação (ponto final, dois pontos, ponto de 

exclamação, travessão)” e “discurso direto e indireto e sua relação com os sinais 

de pontuação (o aluno empregou dois pontos antes do termo ‘a vizinha’, quando 

deveria ter empregado depois)” (RECIFE-SEC, 1996:19). 

 Existe, naquela proposta, também uma referência à pontuação no bloco 

de conteúdo “produção de textos”, no qual se afirma que a produção de 

diferentes “tipos de texto” verbal deverá ser feita observando-se, entre outros 

aspectos, os sinais de pontuação. Essa referência é destinada tanto às turmas 

de 1a a 8a séries do Ensino Fundamental como para as do 1o segmento da 

Educação de Jovens e Adultos (módulos), sem qualquer distinção. Ainda 

aparecem, nesse mesmo bloco, o tópico “ponto de vista discursivo; discurso 

direto e indireto”, destinado às turmas de 2a a 8a séries do Ensino Fundamental e 

Módulo 3 (Educação de Jovens e Adultos). No bloco de conteúdo 

“estilística/usos da linguagem” reencontramos o tema “discurso direto/indireto”, 

só que agora destinado às turmas de 4a a 8a série e Módulo 3 (EJA). Já no bloco 

“morfossintaxe”, identificamos o tema “sinais de pontuação e sua relação com a 

sintaxe de oração e de período”, reservado apenas à 8a série. 

 Estas oscilações, nesse documento, parecem refletir uma indefinição 

quanto aos aspectos da pontuação a serem enfocados em cada série/nível de 



ensino, já que ora apresenta os sinais de pontuação para todas as séries/níveis, 

ora apresenta para algumas séries e para outras não, sem qualquer explicação. 

Como exemplo dessas oscilações, citamos o tema “discurso direto e indireto”, 

que é destinado ora para 2a a 8a série ora para 4a a 8a série. No caso das turmas 

de Educação de Jovens e Adultos, também curiosamente só se prescreve um 

“ensino sistemático da pontuação”. 

 Em síntese, os documentos locais (Pernambuco e Recife) revelam um 

enfoque bastante superficial com relação ao ensino e ao aprendizado dos temas 

de “análise lingüística”, particularmente com relação à “pontuação”. Os 

documentos nacionais destinados à 1a a 4a séries e à Educação de Jovens e 

Adultos avançam ao discutirem o tema e ao sugerirem algumas estratégias 

didáticas. Esses mesmos documentos consideram, ainda que superficialmente, 

as relações entre a pontuação e os diferentes gêneros textuais, temática essa 

não levada em consideração nos documento locais e mesmo nos nacionais 

destinados às etapas de 5a a 8a séries e ao Ensino Médio13. 

 

2.2.2.3 – O tratamento dado à pontuação em situações didáticas de análise 

lingüística e possíveis efeitos de um ensino sistemático 

 

 Pizani, Pimentel, & Lerner (1998), ao discutirem relatos de uma 

experiência pedagógica, sugerem algumas atividades que podem contribuir para 

que a criança comece a tomar consciência da função dos sinais de pontuação, 

assumindo o ponto de vista do seu futuro leitor. Entre as atividades 

recomendadas pelas autoras, além das de produção e correção em grupo, 

encontramos algumas mais especificamente ligadas à pontuação: ler, em voz 

alta, os textos produzidos pelas crianças e apresentar ao autor as dúvidas que 

                                                 
13 Silva, Biruel & Morais (2003) constataram que mesmo em coleções de livros didáticos 
recomendados pelo PNLD 2000-2001 aquela relação não era explorada. 



surgirem, apresentar às crianças textos que têm o seu sentido alterado quando a 

pontuação muda ou quando não têm pontuação, ou ainda tentar entender um 

conto escrito por uma outra criança em que não apareça nenhuma pontuação. 

 As autoras observaram que foram as situações de escrita, particularmente 

aquelas nas quais os textos produzidos seriam lidos por outras pessoas, as que 

mais se apresentaram como propícias para refletir com os alunos sobre a 

pontuação e sobre outros aspectos textuais. Isso aconteceu, segundo as 

autoras, “... devido ao grande esforço que as crianças faziam nestas situações 

para encontrar a forma de expressão mais adequada para que a sua mensagem 

fosse compreendida pelo leitor” (p.86). 

 Silva & Brandão (1999), ao realizarem um estudo de intervenção didática 

em uma turma de 3a série de uma escola pública do Recife, observaram uma 

evolução significativa das crianças no emprego da pontuação, na produção de 

textos. Conforme constatado pelas autoras, das 26 crianças submetidas a um 

pré-teste, 14 (53,9 %) não empregavam qualquer sinal de pontuação em seus 

textos, diminuindo esse percentual para 19,2% após a intervenção didática. 

Assim, os dados encontrados pelas autoras indicaram que as crianças passaram 

a pontuar com uma freqüência maior seus textos, aumentando o percentual de 

emprego dos sinais de 46,2% para 80,8% no pós-teste. 

 Entre as atividades desenvolvidas na proposta didática conduzida por 

Silva & Brandão (ibid), encontramos algumas situações interessantes, à 

semelhança daquelas propostas por Pizani, Pimentel, & Zunino (ibid). As 

atividades contemplaram um trabalho com os alunos em duplas, envolvendo: a) 

reconhecimento dos sinais de pontuação nos textos (a fim de torná-la 

“observável” para os alunos), b) produção de sentenças iguais, mas com sinais 

de pontuação diferentes, seguida de leitura para o grupo tentar descobrir de que 

sinal se tratava, explorando as mudanças de sentido produzidas, e c) produção, 



leitura para o grupo e revisão de textos, considerando as intenções do autor do 

texto. 

 Contudo, parece que o trabalho didático desenvolvido, hoje, nas escolas 

não tem considerado aqueles aspectos, ao refletir com os alunos sobre a 

pontuação. De modo geral, as práticas de ensino de pontuação tenderiam a 

pautar-se na memorização de definições, muitas vezes equivocadas, seguindo-

se de exercícios de pontuar frases isoladas. Nesse sentido, encontramos no 

contexto escolar tanto explicações do tipo “a vírgula indica que devemos respirar 

para continuar a leitura” quanto a escassez (ou ausência!!!) de atividades que 

priorizem a reflexão sobre a pontuação enquanto elemento indispensável para a 

construção da textualidade, já que, conforme sugere Ferreiro (1996:125), “o 

lugar natural da pontuação é o texto”  

 Ferreiro (1996, p. 125) salienta inclusive que 

Não é estranho que a escola, com sua tradicional visão aditiva 
da escrita, não saiba como introduzir a pontuação. (...) A frase 
descontextualizada recebe marcas de pontuação que lhes são 
estranhas: inicia com maiúscula e termina com ponto. Por quê? 
Porque esses sinais são sinais de reconhecimento dessas 
unidades intermediárias que servirão para fazer textos... 
Pseudotextos em que cada linha inicia com maiúscula e termina 
com um ponto. Textos que não são textos, mas frases 
justapostas. 

 Num estudo desenvolvido por Leal e Guimarães (2002), do qual 

participaram 160 professoras das séries iniciais de escolas das redes municipais 

públicas e particulares de Recife e Teresina, concluiu-se que os professores 

apresentavam dificuldades com a tarefa de pontuar. O estudo foi desenvolvido a 

partir da produção de um texto dissertativo-argumentativo pelas professoras e 

consistiu na análise do uso da vírgula naqueles textos. 

 Os resultados desse estudo evidenciaram duas dificuldades 

concomitantes por parte das docentes: de um lado, as professoras pareciam não 

dominar as normatizações gramaticais quanto ao uso da pontuação, 

predominando um estilo oral de pontuar em seus textos. Por outro, as 



professoras pareciam ter dificuldades em perceber a pontuação como recurso 

lingüístico para o estabelecimento da textualidade, desenvolvendo atividades em 

sala de aula sem a preocupação de utilizar textos para a reflexão sobre a 

pontuação. 

 

OBJETIVOS 

 

 Considerando as investigações discutidas no marco teórico, chegamos a 

duas constatações principais. Em primeiro lugar, observamos uma carência de 

estudos que examinem o aprendizado da pontuação empregada em diferentes 

gêneros textuais. Em segundo lugar, uma ausência de investigações com 

adultos pouco escolarizados. Em outras palavras, vimos que os estudos 

atualmente disponíveis sobre o tema centram-se em um gênero textual (a 

história) e envolvem, na maioria das vezes, crianças ou adultos com muitos anos 

de escolarização (ensino médio ou superior). 

 Com base nessas constatações, desenvolvemos este estudo com os 

seguintes objetivos: 

 

Objetivo geral 

 

Analisar, numa perspectiva exploratória, o aprendizado da pontuação em textos 

ligados a gêneros textuais diferentes, produzidos por crianças e adultos pouco 

escolarizados. 

 

Objetivos específicos 

 



 Identificar os sinais de pontuação usados (quantidade e variedade) e as 

estratégias de emprego daqueles sinais em gêneros textuais diferentes 

produzidos por crianças e adultos pouco escolarizados; 

 Comparar os sinais de pontuação usados (quantidade e variedade) e as 

estratégias de emprego daqueles sinais em gêneros textuais diferentes 

produzidos por crianças e adultos pouco escolarizados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.1 – Sujeitos 

 

 Participaram deste estudo alunos de duas escolas da rede pública 

municipal de Recife. Em cada escola tínhamos uma turma, totalizando portanto 

dois grupos-classe: 

• Grupo 1 (G1): estudantes de 4a série do Ensino Fundamental (2o ano do 2o 

ciclo)14, com uma média de idade de 14,115. 

• Grupo 2 (G2): estudantes do Módulo 3 da Educação de Jovens e Adultos 

(correspondente às 3a e 4a séries do Ensino Fundamental)16, com idades 

variando de 15 anos e 4 meses a 52 anos e 8 meses. 

 Optamos por desenvolver o estudo com alunos já alfabetizados e que 

estavam concluindo o seu 3o (G2) ou 4o ano (G1) em instrução formal em leitura 

e escrita. Na realidade, pretendíamos investigar como alunos concluintes do 1o 

segmento do Ensino Fundamental (1a a 4a série) haviam se apropriado de um 

determinado objeto de conhecimento vinculado à língua escrita, ensinado pela 

escola. 

                                                 
14 A rede pública municipal de Recife implantou recentemente em sua organização escolar ciclos 
de aprendizagem. Nesse contexto, o ensino fundamental foi estruturado em quatro ciclos, sendo 
os dois primeiros destinados aos alunos de 1a a 4a séries (o 1o ciclo é constituído por 3 anos e o 
2o por 2 anos). Desse modo, a “antiga 4a série” equivaleria ao 2o ano do 2o ciclo. Manteremos 
aqui a terminologia anterior ao novo regime de ciclos. 
15 As idades mínimas e máximas nesta turma eram respectivamente 9,6 e 14,9. 
16 A escolarização destinada aos jovens e adultos é organizada, nessa rede de ensino, em 
módulos. Os três primeiros módulos são destinados ao 1o segmento do Ensino Fundamental (1a 
a 4a série): Módulo 1 (corresponde à alfabetização), Módulo 2 (1a e 2a séries) e Módulo 3 (3a e 4a 
séries). 



 Como tínhamos também a intenção de investigar como aprendizes de 

idades diferentes, mas concluindo etapas equivalentes de escolarização, 

usavam a pontuação na produção textual, optamos por desenvolver um estudo 

que envolvesse simultaneamente crianças (G1) e adultos com pouca 

escolarização (G2). Desse modo, considerando a formação escolar daqueles 

dois grupos, buscamos estabelecer comparações entre o desempenho do G1 e 

do G2 em relação aos conhecimentos que possuíam (ou não) sobre o objeto de 

saber que estávamos investigando (pontuação). 

 Além disso, a inclusão do G2 deveu-se à já mencionada ausência de 

estudos analisando como adultos pouco escolarizados se apropriam da 

pontuação. Os trabalhos a que tivemos acesso envolvem adultos com muitos 

anos de escolarização, possuindo formação em nível médio ou superior (cf. 

Fayol, 1989; Corrêa, 1994; Schneuwly, 1998; Leal & Guimarães, 2002).  

 Os sujeitos que fizeram parte de nosso estudo foram 15 alunos do G1 e 

15 alunos do G2, totalizando, portanto, 30 sujeitos que haviam participado das 

três tarefas. 

 Conforme informado pela mestra, os estudantes da 4a série leram, durante 

o ano letivo de 2002, “romances”, “contos”, “parábolas”, “cartas”, “pesquisas 

científicas”, “jornais”, “poesias”, “revistas”, etc. Inicialmente, eles leram livros 

mais curtos (literatura infantil). Em seguida, passarem a ler obras mais extensas 

(a mestra lia por partes). Num terceiro momento, eles escolheram um livro de 

literatura infanto-juvenil da biblioteca da escola para ler (eles iam contando aos 

alunos da turma o que estavam lendo e, ao término da leitura, escreveram um 

livrinho com uma recomendação da obra). Eles escreveram “dissertações”, 

“descrições”, “narrações” e “diálogos” a partir de discussões sobre notícias 

atuais, “poesias”, “paródias”, “cartas” e “acrósticos”. Com relação à pontuação, a 

mestra informou ter trabalhado sistematicamente tanto na leitura como na escrita 



(discutia qual pontuação usar e por quê), assim como lançou mão de 

“anotações” e de “exercícios” com “piadas” e “frases” e “ditados de texto”. 

 Conforme depoimento da professora do Módulo 3, durante o ano de 2002 

seus alunos jovens e adultos leram “notícias” (sobretudo da “Folha de 

Pernambuco”), “diálogos”, “poesias”, “fábulas” e os seus “próprios textos”. Como 

eles não tinham livro didático, a mestra aproveitava os livros de 1a a 4a séries 

que estavam disponíveis na escola. Eles escreveram a partir de vídeos que 

assistiam e de conversas prévias (um dos alunos escrevia paródias e lia para a 

turma). Com relação à pontuação, a mestra também informou trabalhar 

sistematicamente: chamava a atenção tanto na leitura como na escrita (discutia 

para que serviam os sinais), registravam “anotações” e realizavam “exercícios”. 

 

3.2 – Procedimentos 

 

 Os dados de nossa pesquisa foram coletados através da realização de 

três tarefas de produção de textos, as quais foram aplicadas no segundo 

semestre letivo de 2002. Os sujeitos das duas turmas foram submetidos às 

mesmas tarefas, sendo cada uma delas aplicada pelo próprio examinador no 

horário e na sala de aula em que os alunos estudavam, estando presente a 

professora responsável por cada turma. As atividades desenvolvidas fizeram 

parte, portanto, da rotina escolar de cada uma das turmas. 

 Os textos foram produzidos em três dias diferentes, totalizando, portanto, 

seis visitas às turmas (três em cada uma delas). Em cada uma daquelas visitas, 

as tarefas foram sempre realizadas no início do turno escolar. De modo geral, os 

textos foram produzidos considerando as seguintes condições: 

1. A produção escrita dos textos foi realizada individualmente; 

2. O registro dos textos foi feito em papel pautado, utilizando lápis ou caneta 

esferográfica; 



3. O tempo para a realização das tarefas não foi delimitado (a maior parte dos 

alunos concluiu as tarefas, em média, em uma hora ou em uma hora e meia); 

4. O examinador não respondeu perguntas sobre ortografia ou outras 

relacionadas ao texto que estava sendo produzido17. 

 

3.2.1 – Quais os gêneros textuais escolhidos e como eles foram 

produzidos? 

 

 Os alunos de cada uma das duas turmas foram solicitados a produzir, por 

escrito, uma carta de reclamação, uma fábula e uma notícia. Como nossa meta 

era exatamente analisar o emprego da pontuação em gêneros textuais18 

diferentes, selecionamos gêneros discursivos que apresentassem algumas 

diferenças em relação à pontuação empregada. 

 As cartas são gêneros textuais que têm a função de estabelecer uma 

comunicação, por escrito, com um destinatário ausente. Normalmente, possuem 

uma estrutura bastante definida: o “cabeçalho”, que estabelece o local, a data, o 

nome do destinatário e a forma de tratamento dirigida ao interlocutor; o “corpo”, 

parte do texto em que se desenvolve o assunto a ser tratado, e a “despedida”, 

que inclui a saudação e a assinatura do remetente (cf. Kaufman & Rodriguez, 

1995). 

 Quando nos referimos ao gênero textual carta, é importante considerar 

que existem sob esse rótulo inúmeras realizações empíricas: carta pessoal, carta 

comercial, carta de reclamação, carta ao leitor, etc. Neste estudo, estamos 
                                                 
17 As professoras das duas turmas foram orientadas a não responder perguntas dos alunos sobre 
ortografia e outras relacionadas ao texto que estava sendo produzido, assim como a não dar 
nenhuma instrução que pudesse interferir na produção escrita dos alunos. Essa precaução foi 
tomada após uma “coleta de dados piloto”, na qual observamos aquele comportamento em 
algumas mestras. 
18 Estamos considerando neste estudo a definição de gênero e de tipo textual adotada por 
Marcuschi (2002). Conforme esse autor, os gêneros textuais são “... os textos materializados 
que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sócio-comunicativas 
definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica”. Já os tipos 
textuais designam “... uma espécie de construção teórica definida pela natureza lingüística de 
sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas}” (p.22-3). 



considerando apenas as cartas de reclamação, ou seja, aquelas cartas em que 

se reclama sobre algo e se solicita alguma providência em relação ao que foi 

reclamado. Essas cartas são construídas, portanto, com seqüências tipológicas 

predominantemente argumentativas. O estilo a ser adotado no texto é formal, 

pois o destinatário é desconhecido ou ocupa uma “posição superior” em relação 

ao emissor (em nosso caso, diretor de uma escola em relação aos alunos). 

 Em relação aos sinais de pontuação característicos das cartas de 

reclamação, percebemos, a partir de uma observação inicial, que predominam 

pontos e vírgulas. Embora possamos encontrar eventualmente outros sinais de 

pontuação (ponto de exclamação, de interrogação, dois pontos, parênteses...), 

os pontos e as vírgulas predominam, de fato, na construção dos períodos e das 

orações (e de suas partes) daqueles textos. 

 As fábulas são narrativas, geralmente curtas, que têm a intenção de 

transmitir uma lição moral (“moral da história”). Em geral, as personagens são 

animais que apresentam comportamentos humanos (virtudes, defeitos). O 

ensinamento moral é exatamente aquilo que diferencia a fábula de outros 

gêneros narrativos, como a lenda e o conto (cf. Machado, 1994). De modo 

semelhante aos contos, as fábulas apresentam, em sua estrutura, três 

momentos diferenciados: começam com um estado de equilíbrio; seguem com o 

aparecimento de um conflito; encerram com o desfecho do conflito e a 

recuperação do equilíbrio perdido (cf. Kaufman & Rodriguez, 1995). 

 Em relação aos sinais de pontuação das fábulas, observamos que, além 

de pontos e vírgulas, tendem a aparecer outros sinais relacionados ao discurso 

direto. Como os diálogos são bastante freqüentes nas fábulas, comumente 

encontrarmos nestes textos sinais como dois pontos, travessão, ponto de 

interrogação, exclamação, reticências (cf. Machado, 1994; Teberosky, 1994). 

 Na fábula que foi usada em uma de nossas tarefas (anexo I), observamos 

que aparecem pontos, vírgulas, dois pontos, travessão, ponto de interrogação, 



exclamação, aspas e reticências. Com exceção dos pontos e das vírgulas, os 

outros sinais são utilizados exclusivamente nos trechos em discurso direto ou em 

suas imediações, como é o caso dos dois pontos. 

 As notícias são textos jornalísticos que têm a função de transmitir 

informações sobre acontecimentos ou fatos atuais de interesse público. De modo 

geral, possuem três partes claramente diferenciadas: o título ou manchete 

(apresenta uma síntese do tema central e busca atrair a atenção do leitor), a 

introdução ou lead (apresenta o principal da informação) e o desenvolvimento 

(apresenta os detalhes que não constam na introdução). É muito comum usar 

nas notícias uma técnica chamada de “pirâmide invertida”: parte-se dos fatos 

mais importantes para os detalhes (cf. Kaufman & Rodriguez, 1995; Teberosky, 

1994). 

 Como observam Kaufman & Rodriguez (1995) e Teberosky (1994), as 

notícias caracterizam-se por sua objetividade e esperada veracidade: os dados 

noticiados devem ser verdadeiros e apresentados de uma forma imparcial. O 

estilo a ser adotado deve ser, portanto, formal. De modo geral, as notícias 

apresentam seqüências tipológicas predominantemente narrativas, assim como 

acontece com as fábulas. No entanto, ao contrário das fábulas, o conteúdo das 

notícias é não-ficcional. 

 Em relação à pontuação característica das notícias, consideramos que 

predominam, assim como nas cartas, pontos e vírgulas. Contudo, além de 

pontos e vírgulas, podemos encontrar outros sinais de pontuação, como dois 

pontos, aspas e parênteses. Nas notícias, as aspas têm, por exemplo, a função 

de delimitar trechos em discurso direto (reprodução de depoimentos, por 

exemplo). É interessante observar que isso geralmente não ocorre nas fábulas, 

nas quais os diálogos são marcados por dois pontos e travessão. 

 Observamos que na notícia (anexo II) que foi utilizada em uma das 

tarefas, aparecem pontos, vírgulas, aspas e parênteses. Os pontos e as vírgulas 



predominam, mas existem várias aspas marcando os trechos em discurso direto 

e alguns parênteses contendo siglas. 

 Considerando a caracterização dos gêneros textuais que foram 

selecionados, descreveremos, a seguir, em linhas gerais, como cada um 

daqueles textos foi produzido. Além de informar aos alunos os gêneros textuais 

que deveriam ser produzidos, esclarecemos a eles a finalidade e o destinatário 

de cada um dos textos.19 Embora uma das tarefas (a das cartas) envolva uma 

“produção” e as outras duas (a das fábulas e a das notícias) uma “reescrita”, 

cremos que nos três casos a tarefa de planificação textual foi reduzida. No caso 

das cartas, antes da produção propriamente dita, discutimos com os alunos 

sobre o que eles iriam escrever: decidimos juntamente como eles qual seria o 

objeto da reclamação, assim como os ajudamos a anteciparem algumas 

justificativas para as reclamações que seriam feitas. 

 

a) Tarefa 1: produção de uma carta de reclamação 

 

 Esta primeira tarefa foi realizada a partir de uma discussão sobre a escola 

em que os alunos estudavam. Inicialmente, incentivamos os estudantes a 

verbalizarem o que achavam dela (da escola): do que gostavam, do que não 

gostavam, quais os problemas que precisavam ser solucionados, etc. Em 

seguida, solicitamos ao grupo-classe que escolhesse um dos problemas que 

existia na unidade escolar. Em ambas as turmas, as queixas se referiam 

principalmente aos banheiros e aos bebedouros. Considerando a discussão que 

foi realizada, propusemos aos estudantes que escrevessem individualmente uma 

carta à direção da escola, reclamando sobre o problema constatado e pedindo 

                                                 
19 As três tarefas de coleta de dados foram realizadas em uma outra turma de jovens e adultos 
(estudo-piloto), a fim de verificarmos a pertinência dos textos selecionados e das situações 
planejadas àquele grupo de alunos. Observamos numa daquelas ocasiões uma “aversão” ao 
conto “O caboclo, o padre e o estudante”, já que alguns alunos insistiam em associar um dos 
personagens (o caboclo) a alguma entidade religiosa. Assim, não utilizamos aquele texto na 
coleta definitiva das produções, pois pretendíamos evitar resistências à realização da atividade. 



providências em relação ao mesmo. Dissemos a eles que era necessário 

convencer o interlocutor (a direção) a atender o pedido que estavam fazendo, 

apresentando justificativas que pudessem corroborar o que eles disseram. 

Quando terminaram de escrever, lemos (o pesquisador e a mestra) cada uma 

das cartas e, seguindo acordo prévio, solicitamos que escolhessem uma delas 

para ser enviada ao destinatário (em ambas as turmas, os estudantes acabaram 

sugerindo que todas as cartas fossem entregues à direção). 

 

b) Tarefa 2: produção de uma fábula 

 

 Esta tarefa de produção de texto foi realizada a partir da leitura da fábula 

“A lebre e a tartaruga” (anexo I). Inicialmente, dissemos aos alunos que iríamos 

ler uma fábula chamada “A lebre e a tartaruga” e perguntamos se algum deles a 

conhecia (alguns disseram conhecer a fábula e comentaram algo sobre ela). Em 

seguida, lemos a fábula em voz alta, tendo antes solicitado aos alunos que 

prestassem bastante atenção. Após a leitura, conversamos sobre a fábula e 

recuperamos oralmente, com os estudantes, o texto (as personagens, a situação 

inicial, o conflito e o desfecho). Em seguida, solicitamos a eles que 

reescrevessem a fábula que havia sido lida. Dissemos aos estudantes que os 

textos escritos seriam lidos por alunos de uma outra escola que não conheciam 

a fábula e que, portanto, eles precisariam escrever da forma mais clara possível. 

Dissemos também que escrevessem, na fábula, os diálogos que ocorreram entre 

as personagens. Com isso, queríamos ter dados que nos informassem, 

especificamente, sobre como os aprendizes notavam o discurso direto. 

 

c) Tarefa 3: produção de uma notícia 

 



 Esta última tarefa foi realizada a partir da leitura e discussão de uma 

notícia sobre uma baleia morta que havia encalhado em uma praia do município 

de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. O texto foi publicado em um jornal 

de circulação local e encontra-se em anexo (anexo II). Inicialmente, perguntamos 

aos alunos se eles haviam visto na televisão uma notícia (ou tinham ouvido falar) 

sobre uma baleia que encalhou numa praia de um município vizinho (alguns 

alunos disseram que sim e comentaram algo sobre a notícia). Em seguida, 

mostramos a notícia no jornal e demos algumas informações (nome do jornal, 

data da publicação da notícia...). Perguntamos-lhes se gostariam de saber mais 

sobre o fato (eles disseram que sim) e, então, lemos a notícia, tendo antes 

solicitado aos alunos que prestassem bastante atenção. Em seguida, discutimos 

sobre o conteúdo do texto-fonte, buscando explorar as informações principais (o 

que aconteceu, quando, onde, como e por quê). Após essa discussão, 

solicitamos aos estudantes que reescrevessem a notícia. Dissemos a eles que 

os textos produzidos seriam lidos por alunos de uma outra escola que não 

haviam lido a notícia e que não tinham conhecimento daqueles fatos (ou tinham 

uma idéia vaga deles). Os alunos foram alertados quanto à necessidade de 

fornecer todas as informações necessárias à compreensão do acontecimento, já 

que os seus interlocutores desconheciam o que havia acontecido (ou, pelo 

menos, desconheciam os detalhes). 

 De modo geral, observamos que não houve nenhuma resistência à 

realização das tarefas em ambas as turmas. Ao contrário, os alunos se 

entusiasmaram bastante em relação às atividades que foram propostas. 

Observamos que a maior parte dos estudantes demonstrou muita atenção tanto 

nos momentos reservados à escuta das leituras que foram feitas pelo 

pesquisador quanto nos momentos dedicados à discussão coletiva. Os 

estudantes participaram ativamente das discussões que antecediam a 



composição propriamente dita dos textos, seja emitindo opinião, seja 

respondendo ou fazendo perguntas. 

 Nos momentos em que os alunos das duas turmas estavam compondo 

seus textos, percebemos que alguns deles – sobretudo na turma de 4a série – 

consultavam a professora ou o examinador em relação à grafia de determinadas 

palavras, assim como em relação ao conteúdo dos textos que estavam sendo 

produzidos. Conforme dissemos, procuramos não responder tais perguntas, a 

fim de não interferir na produção original dos estudantes20. 

 Por outro lado, observamos que os adultos demonstravam uma certa 

preocupação em relação aos erros que poderiam cometer na hora em que 

fossem escrever os textos. Embora esse comportamento também tenha sido 

observado em algumas crianças, percebemos que tal preocupação estava muito 

mais nítida entre os adultos. De fato, alguns dos adultos chegaram inclusive a 

dizer que “não sabiam escrever” (cf. Kleiman, 2000). Na realidade, o que eles 

estavam querendo dizer era que não sabiam escrever segundo a norma 

ortográfica. 

 Considerando as três tarefas que foram realizadas, notamos que a 

produção das cartas de reclamação gerou um envolvimento maior por parte dos 

sujeitos das duas turmas. Entendemos que tal fato ocorreu devido à relação dos 

alunos com a situação que foi proposta: escrever uma carta reclamando sobre 

um problema existente na escola. Além disso, a tarefa envolvia um interlocutor 

conhecido (a diretora da escola). 

 Encontramos, no anexo III, alguns exemplos de produções textuais dos 

alunos (seis textos, sendo dois de cada gênero e três de cada turma), estando 

cada uma delas está identificada da seguinte forma: anexo IIIa (carta/4a série); 

anexo IIIb (carta/módulo 3); anexo IIIc (fábula/4a série); anexo IIId (fábula/módulo 

3); anexo IIIe (notícia/4a série); anexo IIIf (notícia/módulo 3). 

                                                 
20 É claro que numa situação didática normal não teríamos assumido essa postura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Antes de apresentarmos a análise e discussão dos resultados, serão 

feitas algumas considerações sobre como os dados que constituem o nosso 

corpus21 (os textos dos alunos) foram processados e analisados. 

 Num primeiro momento, as produções textuais dos alunos foram 

transcritas em um processador de textos, preservando-se a distribuição espacial, 

a ortografia e, obviamente, os sinais de pontuação. Em seguida, fez-se para 

cada gênero textual um levantamento dos sinais empregados (quantidade e 

variedade) e também, com a ajuda do SPSS, uma categorização dos modos de 

emprego dos sinais mais freqüentes em cada um dos gêneros, considerando 

aspectos como adequação/convencionalidade do emprego e as funções que 

aqueles sinais assumiam em diferentes contextos22. 

 Conforme discutido por Ferreiro (1996), consideramos também que era 

necessário analisar a pontuação nas produções escritas dos alunos levando em 

conta o “ponto de vista do aprendiz”, ou seja, considerando outras funções não-

convencionais para aquelas marcas que foram usadas pelos estudantes. 

 Os resultados deste estudo serão apresentados em dois momentos. 

Inicialmente, será apresentada uma análise da quantidade e da variedade dos 

sinais de pontuação em cada um dos gêneros textuais. Em seguida, serão 

                                                 
21 O corpus deste estudo foi constituído por 90 textos, tendo sido 45 de cada uma das turmas e 
15 de cada gênero textual. 
22 Embora existam flutuações no modo de pontuar e, portanto, diferentes possibilidades em um 
dado momento, cabe registrar que determinados empregos são obrigatórios, isto é, não admitem, 
a princípio, uma variação, tal como o emprego de maiúscula após ponto. Isto é, embora em 
muitas situações exista mais de uma possibilidade de pontuar, tal escolha deverá levar em conta 
a adequação ou a convencionalidade do emprego (nem tudo é permitido). 



discutidas as análises mais qualitativas acerca dos empregos dentro de cada um 

dos gêneros escritos pesquisados. Antes, porém, apresentaremos, logo a seguir 

(tabela 1), os dados relativos à extensão dos textos (média de palavras) por 

gêneros textuais e por grupos de sujeitos. 

 

TABELA 1: Quantidade de palavras por gêneros textuais e por grupos de sujeitos 

(série/módulo) 

GÊNERO SÉRIE/MÓD MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO 

3 62,33 95 39 
CARTA 

4 102,13 206 46 

3 109,6 357 29 
FÁBULA 

4 153,06 204 93 

3 81,73 170 46 
NOTÍCIA 

4 104,8 179 72 

 

4.1 – Análise dos sinais de pontuação (quantidade e variedade) 

empregados em gêneros textuais diferentes produzidos por crianças e 

adultos pouco escolarizados 

 

 Considerando os objetivos de nosso estudo, buscaremos nesta seção 

identificar e comparar os sinais de pontuação (quantidade e variedade) que 

foram empregados em gêneros textuais diferentes produzidos por crianças e 

adultos com pouca escolarização. 

 Os dados relacionados à distribuição dos sinais de pontuação por gêneros 

textuais e por grupos de sujeitos encontram-se na tabela 2. Na tabela 3, 

encontramos a freqüência de sujeitos que empregaram cada um dos sinais de 

pontuação também por gêneros textuais e por grupos de sujeitos (série/módulo). 



Os grupos de sujeitos foram definidos em função da série/módulo em que os 

alunos estavam matriculados na época em que os dados foram coletados. 

 Observamos, conforme dados da tabela 2, que quase todos os sinais de 

pontuação atualmente existentes apareceram nas produções escritas dos 

alunos: ponto, vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, 

travessão, aspas e reticências. Os únicos sinais canônicos que não apareceram 

foram os parênteses e o ponto-e-vírgula. Rocha (1994) também encontrou 

resultados semelhantes aos nossos: com exceção dos parênteses, todos os 

outros sinais de pontuação foram por ela observados. É importante destacar 

também que naquele estudo apenas uma das crianças da amostra (115 alunos) 

empregou o ponto-e-vírgula. 

 

TABELA 2: Freqüência de uso e distribuição dos sinais de pontuação por gêneros 

textuais e por grupos de sujeitos (série/módulo) 

SINAIS DE PONTUAÇÃO 

GÊNERO SÉRIE/MÓD . , ? ! : – “  ” ... 
TOTAL

3 27 26 - 2 1 - - - 56 
CARTA 

4 64 46 2 5 13 1 1 - 132 

3 76 31 1 - - 2 - - 110 
FÁBULA 

4 75 116 13 15 26 23 1 1 270 

3 76 13 - - - - - - 89 
NOTÍCIA 

4 73 76 - - 5 - - - 154 

TOTAL 3 – 4 391 308 16 22 45 26 2 1 811 

 

 É possível constatar, a partir de uma breve visualização dos dados 

daquela tabela, que o ponto (391 ocorrências) e a vírgula (308 ocorrências) 

foram os sinais mais utilizados. De fato, como já era de se esperar, ambos foram 

empregados em todos os gêneros textuais e em todas as séries estudadas, em 



quantidades muito superiores às dos outros sinais. Conforme destacado por 

Rocha (ibid), “Muitas crianças que já sentem a necessidade de pontuar, mas 

ainda não sabem bem como fazê-lo, recorrem ao ponto ou à vírgula” (p.170-1). 

 

TABELA 3: Freqüência de sujeitos que empregaram os sinais de pontuação por 

gêneros textuais e por grupos de sujeitos (série/módulo) 

SINAIS DE PONTUAÇÃO 

GÊNERO SÉRIE/MÓD . , ? ! : – “  ” 
... 

3 8 4 - 2 1 - - - 
CARTA 

4 14 7 1 3 9 1 1 - 

3 7 3 1 - - 2 - - 
FÁBULA 

4 15 10 4 2 7 4 1 1 

3 10 3 - - - - - - 
NOTÍCIA 

4 15 10 - - 4 - - - 

 

 Ordenando os outros sinais de pontuação que foram empregados “do 

mais usado para o menos usado”, temos a seguinte seqüência: dois pontos (45 

ocorrências), travessão (26 ocorrências), ponto de exclamação (22 ocorrências), 

ponto de interrogação (16 ocorrências), aspas (2 ocorrências) e reticências (1 

ocorrência). Mais uma vez, os nossos resultados assemelham-se àqueles que 

foram encontrados por Rocha (ibid). Naquele estudo, os sinais mais usados 

foram, em ordem decrescente, os seguintes: ponto, travessão, vírgula, dois 

pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, aspas e ponto-

e-vírgula. 

 Podemos, assim, estabelecer algumas identificações entre os resultados 

que encontramos e aqueles descritos por Rocha (ibid). Embora a ordem de 

sinais “do mais usado para o menos usado” não tenha sido exatamente a 

mesma, percebemos que “conjuntos de sinais” podem ser estabelecidos em 



função de sua maior ou menor freqüência: em ambos estudos, o ponto, a vírgula, 

os dois pontos e o travessão foram os sinais mais freqüentes; em seguida, 

apareceram o ponto de interrogação e o ponto de exclamação e, por fim, as 

aspas e as reticências. Em outras palavras, o que estamos querendo dizer é que 

certos “grupos de sinais” parecem ser empregados de forma coincidente, em 

ambos os estudos, em relação à distribuição quantitativa. É importante observar 

que em nossa pesquisa, que envolveu a produção de três gêneros textuais, 

aquela tendência tenha se replicado. 

 Em um estudo comparativo com crianças que tinham como língua 

materna o espanhol e o italiano, Ferreiro (1996) também constatou resultados 

parecidos. Em ambas as línguas, o ponto e a vírgula eram os sinais mais 

freqüentes. Também os parênteses, as reticências, o ponto-e-vírgula (além de 

um travessão que funcionava como separador de palavras repetidas) eram os 

sinais menos freqüentes. 

 Considerando agora cada um dos gêneros textuais produzidos, 

observamos que nas cartas os alunos utilizaram ponto, vírgula, ponto de 

interrogação, de exclamação, dois pontos, travessão e aspas. Examinando a 

quantidade de vezes em que cada um daqueles sinais apareceu, constatamos 

que os pontos e as vírgulas predominaram: o ponto foi o sinal mais empregado 

(91 vezes), seguido das vírgulas (72 vezes). É importante registrar que a 

quantidade de pontos usados foi superior à quantidade de vírgulas. Schneuwly 

(1998) constatou, em um estudo com textos informativos e argumentativos, que 

nestes últimos há uma grande densidade de pontos em detrimento das vírgulas. 

 Os outros sinais de pontuação que apareceram nas cartas tiveram poucas 

ocorrências em relação à freqüência com que os pontos e as vírgulas foram 

empregados: ponto de interrogação (2 ocorrências), de exclamação (7 

ocorrências), dois pontos (14 ocorrências), travessão (1 ocorrência) e aspas (1 

ocorrência). 



 Entendemos que tais resultados se devem às características do gênero 

textual ora apresentado. Conforme já havíamos ressaltado, as cartas de 

reclamação “exigem” que o escritor utilize, basicamente, pontos e vírgulas. Isso 

parece explicar a baixa freqüência dos outros sinais de pontuação encontrados 

no corpus analisado. 

 Comparando os grupos de alunos que produziram as cartas, observamos 

que os estudantes da 4a série empregaram mais sinais do que os do Módulo 3, 

tanto do ponto de vista quantitativo (quantidade de sinais) como qualitativo 

(variedade de sinais). Enquanto os adultos empregaram apenas 53 sinais em 

suas produções, as crianças registraram 13223. Além disso, o ponto de 

interrogação, o travessão e as aspas apareceram exclusivamente nas cartas 

escritas pelas crianças. 

 Com relação às fábulas, ainda com base na tabela 2, observamos que os 

alunos empregaram ponto, vírgula, ponto de interrogação, de exclamação, dois 

pontos, travessão, aspas e reticências. Assim como ocorreu nas cartas, os sinais 

mais freqüentes foram os pontos (151 ocorrências) e as vírgulas (147). No 

entanto, outros sinais também foram empregados de forma significativa. Eis os 

sinais: dois pontos (26 vezes), travessão (25 vezes), ponto de interrogação (14 

vezes) e de exclamação (15 vezes). 

 Interpretamos mais uma vez que a presença significativa de tais sinais 

está associada às características textuais do gênero que está sendo produzido. 

Como já mencionamos, nas fábulas, assim como nas histórias, é comum 

encontrarmos trechos em discurso direto, que reproduzem as falas das 

personagens. Desse modo, o escritor precisa recorrer a determinados sinais de 

pontuação como recursos gráficos tanto para anunciar (os dois pontos) como 

para indicar a fala das personagens ou a mudança de interlocutores (travessão) 

                                                 
23 Como revela a tabela 2, é apenas quanto ao emprego do ponto (.) que os dois grupos 
apresentam freqüências totais semelhantes, embora no gênero carta os adultos ainda 
apresentem resultados inferiores. 



nos diálogos. Além dos dois pontos e dos travessões, é comum também 

encontrarmos, nos diálogos, sinais que têm funções expressivas mais 

específicas, tal como o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Embora 

as reticências e as aspas tenham aparecido apenas uma vez, convém observar 

que tais sinais, sobretudo as reticências, também foram caracteristicamente 

empregados nos trechos dialogais. 

 Recordamos, ainda, que havíamos solicitado explicitamente aos 

estudantes que escrevessem, em seus textos, os diálogos entre as personagens 

das fábulas. Como antecipávamos, tal recomendação propiciou, provavelmente, 

um aparecimento mais representativo dos sinais que normalmente ocorrem em 

trechos conversacionais. Conforme evidências prévias de outras pesquisas (cf. 

Rocha, 1994, 1996; Ferreiro, 1996), os diálogos são locais de concentração da 

pontuação na escrita infantil. Considerando tais resultados, queríamos verificar, 

portanto, se isso ocorreria também nos alunos que participaram de nosso 

estudo, o que se confirmou. 

 Ainda com relação às fábulas, é interessante observar que os sinais de 

pontuação que os alunos empregaram foram exatamente aqueles que 

apareciam na fábula que havíamos lido para eles, antes de solicitar a reescrita: 

ponto, vírgula, dois pontos, travessão, ponto de interrogação, exclamação, aspas 

e reticências. 

 Comparando os dois grupos de alunos que escreveram as fábulas, 

constatamos que ocorreu o mesmo que nas cartas: os alunos da 4a série 

empregaram mais sinais e com uma variação maior do que a que foi observada 

nos alunos do Módulo 3. Nas produções das crianças apareceram 270 sinais, ao 

passo que nas dos adultos encontramos 110. O ponto de exclamação, os dois 

pontos, as aspas e as reticências apenas foram observados nas fábulas 

redigidas pelas crianças. 



 Considerando que se tratava de uma fábula e que havíamos solicitado 

explicitamente a inclusão de diálogos, tal como ocorria no texto-fonte, parece 

estranho que os estudantes adultos não tenham usado dois pontos, assim como 

tivessem empregado apenas dois travessões. Além disso, aqueles alunos 

empregaram apenas um ponto de interrogação e nenhum ponto de exclamação 

em seus textos. 

 É interessante registrar também uma outra observação em relação aos 

alunos adultos. Embora aqueles estudantes tenham empregado 76 pontos nas 

fábulas (um a mais do que as crianças), cabe esclarecer que 53 deles foram 

usados apenas por um dos alunos. Eis a produção à qual estamos nos referindo: 

 

A lebri e a tartaruga 

 

alebre. senpri chingava. a 

tartaruga. porque a tartaga. 

a trapalhava. a caminhada. 

da lebri. então. resou vero 

fazer. uma. a posta. 

a lebri. falou. a tartaruga. 

se voçé. ganhar. a corrida. 

eu paro. de. chigala. então. 

comésou. a. posta. 

alebri. passou. como um. raio. 

nafrinti. da tartaruga. é a lebri 

pensando que ja tinha. ganho. 

a corrida. então. alebri darmeo. de 

baixo. de uma arvori. então. a 

tartaruga. em. seu passelento. 



ganhou a corrida. é os. bichinhos. 

fezerão. a maior. festa. a.. lebri Quando. 

acordóu. não. a creditou. Qui tinha 

perdido a corrida. 

(Sujeito 3213) 

 

 Curiosamente, tal aluno empregou apenas pontos em seu texto e isso 

ocorreu, de modo geral, a cada uma ou duas palavras. Este procedimento 

resultou, portanto, numa freqüência “excepcionalmente” alta de pontos. Cabe, 

ainda, esclarecer que, dos 15 adultos, apenas 7 usaram pontos, o que significa 

que mais da metade não empregou aquele sinal. Nesse sentido, considerando 

tais informações, a freqüência total de pontos observados na produção dos 

alunos adultos é bastante relativa. 

 Em relação às notícias, constatamos, conforme a tabela 2, que os alunos 

usaram pontos, vírgulas e dois pontos. No entanto, é interessante notar que os 

pontos e as vírgulas predominaram: o ponto foi empregado 149 vezes, a vírgula 

89 vezes e os dois pontos apenas 5 vezes. 

 Compreendemos, mais uma vez, que esses resultados remetem à relação 

existente entre o emprego convencional da pontuação e os gêneros textuais. 

Conforme já apontado, nas notícias o escritor usa predominantemente pontos e 

vírgulas. Na notícia que lemos para os alunos, antes de realizar a tarefa de 

reescrita, predominavam pontos e vírgulas, mas apareciam também aspas, 

marcando os trechos em discurso direto, além de alguns parênteses, incluindo 

siglas. A preferência quase exclusiva por pontos e vírgulas remete, 

inevitavelmente, a uma análise das características textuais, sobretudo sintáticas, 

das notícias: preferência por frases curtas, ativas e afirmativas, com estrutura 

predominantemente constituída por sujeito-verbo-objeto. Além disso, as 



aposições e, conseqüentemente, as vírgulas são bastante freqüentes no gênero 

notícia jornalística (cf. Teberosky, 1994). 

 Comparando, mais uma vez, os grupos de alunos investigados, 

constatamos que ocorreu o mesmo que nos outros gêneros: os adultos 

empregaram menos sinais do que as crianças, tanto quantitativamente como 

quanto à variedade. Os estudantes adultos empregaram então só 89 sinais, ao 

passo que as crianças usaram 154. Observamos também que apenas este 

último grupo usou dois pontos. Assim como ocorreu nas fábulas, os estudantes 

adultos empregaram um pouco mais pontos do que as crianças (76 e 73 vezes, 

respectivamente). No entanto, esta semelhança desaparece se considerarmos 

que 46 dos 76 pontos foram usados apenas por um aluno da Educação de 

Jovens e Adultos (o mesmo que havia empregado 53 pontos nas fábulas). 

 Em síntese, as análises que desenvolvemos evidenciaram que: 

a)  De modo geral, com exceção dos parênteses e do ponto-e-vírgula, os 

outros sinais de pontuação apareceram nos textos que constituíram o 

corpus analisado. Os pontos e as vírgulas foram os sinais mais 

freqüentes, seguidos de dois pontos, travessão, ponto de exclamação, 

ponto de interrogação, aspas e reticências; 

b)  Os sinais de pontuação (quantidade e variedade) usados pelos alunos 

apareceram relacionados às características do gênero textual produzido. 

Assim, nas cartas de reclamação predominaram pontos e vírgulas, 

embora aparecessem outros sinais, como os dois pontos. Nas fábulas, 

por outro lado, além dos pontos e das vírgulas, predominaram outros 

sinais normalmente associados ao discurso direto: dois pontos, travessão, 

ponto de interrogação e de exclamação. Já no caso das notícias, os 

pontos e as vírgulas foram usados de forma quase exclusiva; 

c)  Os alunos da 4a série empregaram mais sinais de pontuação que os 

alunos do Módulo 3, tanto do ponto de vista da quantidade como da 



variedade. Assim, além de usar muito mais sinais do que os adultos, as 

crianças empregaram mais sinais diferentes. As aspas e as reticências, 

embora raras, apareceram apenas na escrita infantil. 

 

4.2 – Análise do desempenho dos sujeitos em relação ao emprego da 

pontuação em gêneros textuais diferentes 

 

Conforme anunciamos, as produções textuais foram analisadas 

considerando, entre outros aspectos, a adequação ou a convencionalidade dos 

sinais de pontuação empregados. Assim, ao analisar os textos produzidos pelos 

alunos, elaboramos algumas categorias considerando os sinais mais freqüentes 

em cada um dos gêneros textuais. Cada uma das categorias está relacionada a 

uma das duas unidades seguintes: “texto” e “partes do texto”. 

 Considerando as dimensões relacionadas ao “texto”, adotamos as 

seguintes categorias: 

• Ausência de sinais de pontuação: casos em que os sujeitos não empregaram 

nenhum sinal de pontuação; 

• Marcação convencional das extremidades do texto: casos em que os sujeitos 

empregaram maiúscula inicial com ponto final (ou substituto convencional); 

• Marcação parcial das extremidades do texto: casos em que os sujeitos 

empregaram maiúscula inicial sem ponto final ou minúscula inicial com ponto 

final (ou substituto convencional); 

• Ausência de marcação das extremidades do texto: casos em que os sujeitos 

empregaram minúscula inicial sem ponto final (ou substituto convencional); 

• Marcação das extremidades do texto (outros casos): casos em que os 

sujeitos empregaram uma marcação não-convencional (casos singulares). 

• Emprego de pontuação interna no texto: casos em que os sujeitos 

empregaram sinais de pontuação internamente, ou seja, no interior do texto; 



• Ausência de pontuação interna no texto: casos em que os sujeitos não 

empregaram sinais de pontuação internamente, ou seja, no interior do texto. 

 Considerando, agora, as dimensões ligadas às “partes do texto”, 

encontramos as seguintes categorias24: 

• Emprego adequado de maiúscula textual: casos em que os sujeitos 

empregaram maiúscula após ponto adequadamente; 

• Emprego inadequado de maiúscula textual: casos em que os sujeitos 

empregaram maiúscula após ponto inadequadamente, isto é, segmentando o 

texto de modo não-convencional; 

• Ausência de maiúscula textual: casos em que os sujeitos não empregaram 

maiúscula após ponto (consideramos apenas os casos em que os pontos 

eram empregados adequadamente, mas não existia maiúscula no início da 

frase seguinte); 

• Emprego inadequado de vírgula substituindo ponto: casos em que os sujeitos 

empregaram vírgula em um local onde deveria ser ponto; 

• Emprego inadequado de vírgula sem critério aparente: casos em que os 

sujeitos empregaram vírgula sem um critério ou regularização aparente; 

• Emprego adequado de ponto: casos em que os sujeitos empregaram ponto 

final adequadamente; 

• Emprego inadequado de ponto sem critério: casos em que os sujeitos 

empregaram ponto sem um critério ou uma regularização aparente; 

• Emprego adequado de dois pontos anunciando identificações: casos em que 

os sujeitos empregaram adequadamente dois pontos anunciando 

identificações; 

• Emprego adequado de dois pontos em diálogos: casos em que os sujeitos 

empregaram adequadamente dois pontos em diálogos; 

                                                 
24 Nestas categorias estamos considerando apenas o emprego dos sinais de pontuação no 
interior dos textos. Os sinais que apareceram nas extremidades das produções escritas já foram 
tratados nas categorias que se relacionam ao “texto”. 



• Emprego adequado de travessão em diálogos: casos em que os sujeitos 

empregaram adequadamente travessão em diálogos. 

 

4.2.1 – Análise do desempenho dos sujeitos na produção das cartas 

 

 Na tabela 4, apresentada a seguir, encontramos a freqüência de 

produções textuais que foram classificadas em categorias que se referem ao 

“texto”, ou seja, categorias em que os sinais de pontuação são considerados em 

relação ao texto como um todo (ausência de sinais de pontuação, marcação das 

extremidades do texto, presença e/ou ausência de pontuação interna). 

 

TABELA 4: Freqüência de cartas que foram classificadas nas categorias em que os 

sinais de pontuação são considerados em relação ao “texto” 

SÉRIE/MÓDULO CATEGORIAS 
3 4 TOTAL

1. Ausência de sinais de pontuação 7 1 8 

2. Marcação convencional das extremidades do texto 6 12 18 

3. Marcação parcial das extremidades do texto 5 1 6 

4. Ausência de marcação das extremidades do texto 2 1 3 

5. Marcação das extremidades do texto (outros casos) 2 1 3 

6. Emprego de pontuação interna no texto 7 13 20 

7. Ausência de pontuação interna no texto 8 2 10 

N máximo por célula=15 (15 sujeitos em cada grupo) 

 

 Em relação à ausência de sinais de pontuação, observamos que apenas 8 

sujeitos não empregaram nenhum sinal de pontuação em suas produções 

escritas. Considerando este resultado, observamos que, diferentemente de 



outros estudos, poucos estudantes deixaram de pontuar seus textos. Silva & 

Brandão (1999), por exemplo, constataram que das 26 crianças submetidas a 

um pré-teste (reescrita de uma história), 14 delas não empregaram qualquer 

sinal de pontuação. Como os sujeitos que participaram daquele estudo eram 

alunos de uma turma de 3a série, interpretamos que tal diferença poderia dever-

se ao tempo de escolaridade a que foram submetidos os alunos: os estudantes 

que examinamos estavam concluindo 1o segmento do ensino fundamental (4a 

série e Módulo 3), ao passo que aqueles estavam cursando a 3a série. 

 Comparando os grupos de alunos que participaram deste estudo, 

percebemos, no entanto, uma diferença surpreendente: daqueles 8 estudantes 

apenas 1 pertencia à 4a série. Essa constatação se torna ainda mais reveladora 

quando observamos que praticamente a metade dos alunos adultos não 

emprega qualquer sinal de pontuação em seus textos. Compreendemos que tal 

resultado parece indicar que a pontuação ainda é pouco “observável” para os 

alunos adultos, embora eles já estivessem concluindo o 1o segmento do ensino 

fundamental. Conforme observado por Ferreiro (1996, p.151), as marcas de 

pontuação “... são, durante um certo tempo, observadas sem chegar a ser 

observáveis, por falta de um esquema interpretativo que as converta em 

observáveis”. 

 Presenciamos, certa vez, em uma sala de aula, um dado bastante 

interessante em relação à não-observância dos sinais de pontuação por parte 

dos adultos pouco escolarizados25. Os alunos estavam lendo um texto sobre 

“Mané Garrincha”, famoso jogador de futebol brasileiro, quando, de repente, um 

dos alunos disse que a irmã do jogador chamava-se “Rosa Garrincha”. Quando 

perguntado sobre onde havia visto isso, ele apontou o seguinte trecho: 

“Garrincha ganhou esse apelido de sua irmã Rosa. Garrincha é como chamam, 

                                                 
25 Registro de experiência vivenciada pelo autor como professor de Educação de Jovens e 
Adultos, na Prefeitura da Cidade do Recife, em 2002. 



no Nordeste, o pequeno pássaro cambaxirra, de cor marrom...”. Percebendo o 

engano, um outro estudante disse que não podia ser “Rosa Garrincha” porque 

tinha um ponto. Esclarecida a confusão, o aluno ao qual estávamos nos 

referindo disse: “... o ponto era tão pequenininho que eu nem vi”.  

 Em relação à marcação das extremidades do texto, notamos que a maior 

parte dos sujeitos delimitou convencionalmente o início e o final das produções 

textuais: 18 marcaram convencionalmente (maiúscula inicial com ponto final), 6 

marcaram parcialmente (maiúscula inicial sem ponto final ou minúscula inicial 

com ponto final) e 3 não marcaram nem o início nem o final dos textos 

(minúscula inicial sem ponto final). Conforme evidências de estudos prévios (cf. 

Rocha, 1994; 1996; Ferreiro, 1996), a pontuação externa tende a surgir antes da 

pontuação interna, ou seja, os limites mais externos do texto tendem a ser 

marcados antes de haver alguma marca de pontuação no interior dos textos. 

 Comparando os grupos de alunos, constatamos que o desempenho da 4a 

série foi superior ao do Módulo 3. Em ambas as turmas, a freqüência de alunos 

com marcação parcial ou ausência de marcação foi menor do que a que 

observada em relação à marcação convencional. No entanto, percebemos que 

no caso da 4a série os alunos estão concentrados na categoria marcação 

convencional (12 alunos), ao passo que os do Módulo 3 estão distribuídos nas 

três categorias. Na realidade, se observarmos os dados da tabela 4, 

concluiremos que, no caso dos adultos, existem mais alunos que marcaram 

parcialmente ou deixaram de marcar as extremidades do texto (7 alunos) do que 

alunos que marcaram convencionalmente (6 alunos). 

 Existem outros três casos de marcação das extremidades do texto que 

não foram computados nas categorias descritas acima por constituírem 



exemplos singulares, razão pelo qual serão analisados em um momento 

posterior26. 

 Em relação à presença e à ausência de pontuação interna nas produções 

textuais, constatamos que a maior parte dos sujeitos delimitou internamente 

partes do texto por meio de sinais de pontuação (20 sujeitos). Embora, conforme 

sugere Ferreiro (ibid), a pontuação pareça deslizar de maneira lenta e difícil para 

o interior do texto, interpretamos que nossos resultados podem dever-se, mais 

uma vez, ao fator escolaridade: repetindo, os alunos que examinamos estavam 

concluindo o 1o segmento do ensino fundamental. 

 Comparando os grupos de alunos, observamos, no entanto, que as 

crianças pontuaram mais o interior dos textos do que os adultos. No primeiro 

grupo apenas 2 sujeitos foram categorizados em “ausência de pontuação 

interna”, ao passo que no segundo, 8 adultos encontravam-se naquela categoria. 

 Na tabela 5, apresentada a seguir, encontramos os dados relacionados à 

quantidade de ocorrências em cada uma das categorias em que os sinais de 

pontuação são considerados em relação às partes que compõem o texto. 

 Em relação aos casos que envolvem o emprego da maiúscula textual 27, 

observamos que a maior parte das ocorrências localiza-se na categoria 

“maiúscula textual adequada” (14 ocorrências). Em seguida, aparecem os casos 

de “maiúscula textual ausente” e “maiúscula textual inadequada” (7 e 5 

ocorrências, respectivamente). Concebemos que empregar de forma 

convencional a maiúscula textual envolve, além de um componente normativo, 

um componente textual. Conforme destacado por Weisz (1998:6), “... a 

maiúscula textual tem a ver com a capacidade que o aprendiz precisa 

                                                 
26 Alguns dos “outros casos” de marcação das extremidades do textos serão analisados ao 
discutirmos as “rotinas peculiares”. 
27 Consideramos como maiúscula textual a que marca o início das frases e maiúscula lexical a 
que indica os nomes próprios (cf. Weisz, 1998). Neste estudo estamos considerando apenas a 
maiúscula textual. Nas análises desenvolvidas aqui foram computados apenas os casos em que 
o ponto aparecia e não aqueles em que deveria existir maiúscula, mas não havia ponto. Também 
não incluímos aqui os casos de maiúscula inicial do texto, já que aparecem nas análises 
referentes à marcação das extremidades do texto. 



desenvolver de segmentar o texto em unidades que indiquem ao leitor como 

deve processar seu texto”. 

 

TABELA 5: Quantidade de ocorrências nas cartas em cada uma das categorias em que 

os sinais de pontuação são considerados em relação às partes que compõem o texto 

SÉRIE/MÓDULO 
CATEGORIAS 

3 4 TOTAL

1. Emprego adequado de maiúscula textual 0 14 14 

2. Emprego inadequado de maiúscula textual 1 4 5 

3. Ausência de maiúscula textual 3 4 7 

4. Emprego inadequado de vírgula substituindo ponto 13 13 26 

5. Emprego inadequado de vírgula sem critério aparente 5 18 23 

6. Emprego adequado de ponto 6 24 30 

7. Emprego inadequado de ponto sem critério aparente 7 5 12 

8. Emprego adequado de dois pontos anunciando 

identificações 
0 9 9 

N máximo por célula=15 (15 sujeitos em cada grupo) 

 

 Comparando os grupos de alunos, encontramos uma evidência bastante 

interessante: os estudantes adultos praticamente não empregaram a maiúscula 

para indicar o início de frases, ou seja, para segmentar o texto em unidades. 

Como pode ser constatado na tabela 5, nenhum dos adultos empregou 

adequadamente a maiúscula textual. Com relação à inadequação e à ausência 

de maiúscula após ponto, observamos que as ocorrências entre os adultos foram 

poucas (1 e 3 respectivamente). Em relação às crianças, notamos que a maior 

parte das ocorrências foram de maiúscula textual adequada (apenas este grupo 

empregou convencionalmente a maiúscula textual). Os outros casos de 



ocorrência distribuíram-se equilibradamente entre emprego inadequado e 

ausência (4 ocorrências em cada caso). Eis alguns exemplos: 

 

Emprego adequado de maiúscula textual 

(...) falta água fica o maior fedor. 

E tanbém outro broblema a quadra 

de esportes está toda demolida. 

Colaboramos com a senhora... 

(Sujeito 415) 

 

Emprego inadequado de maiúscula textual 

Eu queria justificar, está carta para informar as coisas que 

estão acontecendo na Escola como. O Banheiro da que... 

(Sujeito 416) 

 

Ausência de maiúscula textual 

(...) Agora é o bebedor. nos daqui da escola precisamos de 

água gelada não água quente, da dor de barriga... 

(Sujeito 3111) 

 

 Em relação às vírgulas, observamos que, de modo geral, existiam poucos 

casos de emprego adequado. Isso é bastante normal, pois a vírgula é um dos 

sinais mais difíceis, devido a sua multifuncionalidade (cf. Teberosky, 1994). 

Considerando alguns casos de emprego inadequado, percebemos que as 

“vírgulas substituindo ponto” foram os mais freqüentes (26 ocorrências). 

Schneuwly (1998) chamou essas vírgulas de interfrásticas. Conforme aquele 

autor, essas vírgulas tendem a aparecer quando as rupturas do texto são fracas. 



Em seguida, apareceram as “vírgulas aparentemente sem critério” (23 

ocorrências). 

 Compreendemos que “substituir sinais” (nesse caso, substituir ponto por 

vírgula) implica, provavelmente, em uma consciência sobre onde segmentar o 

texto, embora não se saiba ainda qual sinal colocar. Em outras palavras, os 

aprendizes já conseguem determinar os pontos de “suspensão do discurso”, 

apesar de não empregarem o sinal convencionado para tal (nesse caso, o 

ponto). 

 Comparando os grupos de alunos, observamos que, de modo geral, os 

estudantes da 4a série apresentaram mais empregos inadequados do que os 

estudantes do Módulo 3. No caso das “vírgulas substituindo ponto”, 

coincidentemente, os dois grupos apresentaram a mesma quantidade de 

ocorrências (13). Já em relação às “vírgulas sem critério aparente”, observamos 

que as crianças apresentavam muito mais casos (18 e 5, respectivamente). 

Compreendemos que tais dados sugerem que, por usarem muito mais sinais de 

pontuação do que os adultos (cf. seção 4.1), as crianças estavam se “arriscando 

mais” que os adultos e, conseqüentemente, apresentando mais empregos 

inadequados do ponto de vista da norma lingüística. Eis alguns exemplos 

daqueles casos: 

 

Emprego inadequado de vírgula substituindo ponto 

(...) e o cheiro não é nada 

bom, é um cheiro orriveu, não da pra 

aguentar. quando a jente vai no sanitário. 

(Sujeito 419) 

 

Emprego inadequado de vírgula sem critério aparente 

(...) nós, queremos, que a senhora, 



ajeite osbanheiros, da escola. 

(Sujeito 4111) 

 

 Conforme dissemos, encontramos poucos casos de emprego 

convencional de vírgulas. Entre tais casos, observamos, por exemplo, o emprego 

de vírgulas separando termos que exercem a mesma função sintática (vírgula 

enumerativa). Conforme salientado por Teberosky (1994), a vírgula enumerativa 

é a mais facilmente compreendida e utilizada pelas crianças. Eis alguns 

exemplos de nosso corpus: 

 

(...) ficar cheios de microoganímos, 

baquictíraso. É as abelha, maribundo, ... 

(Sujeito 4113) 

 

(...) aquele banheiro está: 

Orrivel, imundo, o teto está cheio de abelhas 

e muribonde, arriscado nós, pegarmos: bacterias, 

doenças, é arriscado levarmos uma pecada ... 

(Sujeito 419) 

 

 Em relação aos pontos finais, observamos que existiam mais ocorrências 

adequadas (30 ocorrências) que inadequadas, ou melhor, “sem critério aparente” 

(12 ocorrências). Considerando, ao lado de tal constatação, os dados referentes 

às vírgulas que substituíam ponto, concluiremos que os estudantes aprendem a 

determinar, com maior facilidade, os locais do texto nos quais é preciso pôr um 

ponto, ou melhor, os locais do texto nos quais é possível separar uma parte da 

outra por meio de uma “pontuação forte”. Num caso, os alunos conseguem 

definir onde é necessário pôr um ponto, embora usem um sinal inadequado para 



tal (a vírgula). Noutro caso, os alunos conseguem coordenar as duas coisas: 

além de saber onde é preciso pôr uma “pontuação forte”, empregam o sinal 

convencional. 

 Comparando os grupos de alunos, percebemos que o desempenho das 

crianças foi superior ao do dos adultos: eles empregaram mais “pontos 

adequados no interior” dos textos (24 e 6 ocorrências, respectivamente) e menos 

“pontos sem critério aparente” (5 e 7 ocorrências, respectivamente). Vejamos 

alguns exemplos: 

Emprego adequado de ponto final 

(...) bacias quebradas e quando 

falta água fica o maior fedor. 

E tanbém outro broblema a quadra 

de esportes está toda demolida. 

Colaboramos com a senhora... 

(Sujeito 415) 

 

Emprego inadequado de ponto final 

Reclamei dus balheiro da escola 

porque nos mulher . tem que 

espera os homer. sai para nos... 

(Sujeito 3114) 

 

 Em relação aos dois pontos, observamos que só os alunos da 4a série o 

empregaram de modo convencional. Os dois pontos foram usados, nesse caso, 

para anunciar o destinatário, o remetente e a data (9 ocorrências). Embora a 

estratégia de “anunciar” a data não seja a mais convencional nas cartas, 

compreendemos que aqueles empregos estão associados às características do 

gênero textual produzido: nas cartas, geralmente, aparecem aqueles elementos 



(destinatário, remetente e data) e, ao que parece, os alunos sentiram 

necessidade de anunciá-los através dos dois pontos. Observamos, assim, que 

palavras como “de” e “para” geralmente aparecem associadas aos dois pontos. 

Dito de um outro modo, parece que elas “atraem” os dois pontos. Nesse caso, 

hipotetizamos também que deve existir uma influência das experiências 

escolares com o “cabeçalho”. Os “cabeçalhos escolares”, geralmente, 

apresentam identificações que são anunciadas por dois pontos (nome do aluno, 

do professor, data...). Assim, pensamos que tais experiências rotineiras podem 

ter alguma influência sobre o emprego dos dois pontos. Alguns exemplos: 

 

Dois pontos adequado anunciando identificações 

De: Daiane 

Para: Diretora 

(Sujeito 414) 

 

De: Michele Cristiane da Silva.  Data: 16-08-002 

Para: a diretoria da escola. 

(Sujeito 4114) 

 

 Outros sinais de pontuação, embora mais raros, também apareceram nas 

cartas produzidas pelos alunos, tais como o ponto de exclamação, de 

interrogação e aspas. Vejamos alguns exemplos: 

 

(...) e pelas pessoas do colégio. e apenas ísso que 

eu pesso ao senhor oua senhora da secretaria! 

(Sujeito 315) 

 



(...) Por favor será que a senhora poderia ageitar o 

banheiro das meninas? 

(Sujeito 4114) 

 

“Querida Direção” 

(Sujeito 416) 

 

 Observamos, em nossas análises, alguns outros casos interessantes de 

emprego da pontuação. Um desses casos se referia ao emprego de certos sinais 

de pontuação associados a determinadas expressões, como “ok” e “ass”. 

Geralmente, o ponto de exclamação aparece junto ao “ok” 28 e os dois pontos 

após a expressão “ass.” Eis alguns exemplos: 

 

(...) e muito obrigada Diretora. OK! 

(Sujeito 417) 

 

ASS: CLAUDIA 

OBRIGADO POR A 

ATENÇÃO. OK! 

(Sujeito 4110) 

 

 Ao analisar as cartas produzidas pelos estudantes, percebemos alguns 

fenômenos interessantes vinculados ao emprego de conectivos, sobretudo da 

conjunção coordenativa “e”. Observamos que em alguns casos aquela 

conjunção substituía os sinais de pontuação, estabelecendo ligações entre 

orações ou termos de uma oração. Em outras palavras, a conjunção “e” era 

                                                 
28 Silva & Brandão (1999) observaram que freqüentemente as exclamações só apareciam nos 
textos das crianças quando se tratava de um acontecimento bom. 



usada como recurso de coesão textual (segmentação/conexão) mesmo nos 

lugares em que os sinais de pontuação deveriam cumprir aquelas funções. 

Como exemplos, temos os seguintes extratos: 

 

(...) eu peó por favo que ageitace o banheiro 

porque esta com um bucado de maribondo E 

á pinha está vazando e as águas E Eu não 

quero pegar microorganismo E Bactérias 

e nem a outras meninas E eu também... 

(Sujeito 413) 

 

(...) queremos águas fruitadas e boa por 

que nós precisamos como você nacecretaria 

e tampem o orario que esta muito tarde  

para quem trabalha esta muito tarde 

para larga e a merendeira e uma 

pessoa muito xata e ela da a merenda 

sem vontade de da amerenda... 

(Sujeito 319) 

 

 Observamos, por outro lado, que em alguns contextos a conjunção “e” 

(sobretudo o “e” e às vezes outras conjunções, como o “mas”) era precedida de 

sinais de pontuação (geralmente o ponto ou a vírgula), como também 

observaram Kato (1988) e Cardoso (2003). Compreendemos que, nesse caso, o 

conectivo “e” era usado pelos estudantes como uma pista em relação ao local 

onde deveriam colocar um sinal de pontuação (cf. Kato, 1988). Cardoso (ibid), 

analisando um daqueles casos (emprego de vírgula associado ao conector “e”) 

destacou que o estudante “... parecia indeciso entre o uso da vírgula, que 



marcaria uma ruptura, e o uso do conector que religaria as ações mencionadas” 

(p.166). Nesses casos, nem sempre os sinais de pontuação colocados eram 

adequados, sobretudo no caso da conjunção “e” 29. Eis alguns exemplos: 

 

(...) mas guando Eu vou para o banheiro sempre esta 

ocupado, e tem um ou dois esperando fora. 

(Sujeito 3111) 

 

(...) O segundo problema é:  

as pias quebradas dos dois banheiros. 

Eo dos meninos estão: 

Com as bacias quebradas e quando 

falta água fica o maior fedor. 

E tanbém outro broblema a quadra... 

(Sujeito 415) 

 

 Outros casos que observamos, os quais denominamos “rotinas 

peculiares”, consistiam em certos empregos sistemáticos que rompem com a 

convencionalidade da pontuação. Uma dessas rotinas consistia exatamente em 

marcar o início dos parágrafos, com um espaço em branco, linha sim, linha não 

do texto. Em outras palavras, o texto era organizado em “blocos gráficos” e não 

em “blocos de sentidos”. Interpretamos que tal rotina provavelmente poderia ter 

se instalado em virtude das cobranças escolares em relação ao emprego do 

parágrafo. Não sabendo ainda o que venha a ser um parágrafo, possivelmente o 

aluno elaborou uma solução gráfica para atender às solicitações da escola. Eis a 

                                                 
29  Segundo Luft (1998), “... vírgula obrigatória antes do e (e qualquer outra conjunção) toda vez 
que esta conjunção for precedida de uma estrutura intercalada” (p.37-8). 



produção em que o aluno cumpre de uma forma surpreendentemente regular 

aquela rotina: 

 

 Quero reclamar Porquê o banheiro fica cheio 

de água a tornera quebrada fica Alagado de Água. 

Eu tenho muito medo por causa das águas se 

pega uma doeça quém é quê vai mim levar 

 Para o hospital. E também os copos ficam imundos 

não tem cuidado com as coisas não faz a merenda 

 do geito quê agenti gosta a Prefeitura da tudo 

de bom para nôs quando eu vejo quém comi 

 é a diretora a merendeira eu não vou ta na  

Escola comendo una coisa quê eu não gosto 

 isso é Uma coisa muito feia mesmo eu 

vejo cheinho de Biscoitos frutas sopa não fazem 

 direito sempre mal feita quero si 

elas fazem assim para os filhos delas então 

 é isso quê eu queria reclamar A diretora é 

muito iguinorante não sabi tratar os alunos 

da manera correta não gosto do geito quê ela 

trata as pessoas quase dando no aluno ela 

 não é a mãe de ninguém para quere manda 

prefiro maria30 porquê ela sabi tratar Um aluno muito 

bem não tenho nada a falar dela  porquê 

pra mim ela sempre foi legal Edna é meia 

 boasinha brigado por mim escuta discupa 

se eu magoei algumas pessoas. 

                                                 
30 Os nomes próprios foram modificados a fim de manter o sigilo. 



(Sujeito 418) 

 

 Outra “rotina peculiar” identificada foi aquela em o aluno colocava sempre 

ponto no início dos parágrafos. Conversando com a professora da turma, 

descobrimos que a orientação havia sido dada pela mestra: “colocar o dedo no 

início dos parágrafos e marcar com um ponto o espaço que seria reservado às 

margens”. Não se tratava, portanto, de pôr um ponto no início dos parágrafos. 

Eis o texto em que isso ocorria: 

 

. Para a diretora do colegio muicipal. 

. Diretora mim descupe em forma essa Reclamação, 

mais você não esta passando oque os alunos estão 

passando, o que eu quero finaumente é que você mande 

ajeitar esté banheiro por que ciceramente esté uma 

nogera pricipaumente o buraco ques esta nobanheiro 

das meninas, tomara que isso não fique assim porque 

ci você e diretora a ssua obrigação é tomar uma 

providecia diretora em nome de todos os alunos 

tome uma providencia Porque quase todos os alunos, 

foram picado por abailhas. 

 . Não é só o banheiro sim as sala de aula 

as banca toda riscada, guado os alunos vau merenda 

tem cabelo e ce ouvesse auguma sujeira não custava 

nada elas lipar lanpada quebrada. 

de uma organização neste colegio. 

(Sujeito 4115) 

 



 Uma terceira “rotina peculiar” identificada foi aquela em que o aluno 

sempre coloca vírgula no fim dos parágrafos. Isso deve ter ocorrido 

provavelmente porque o aluno utilizava apenas vírgulas em seu texto, com 

exceção de um curioso ponto de exclamação. Vejamos a produção: 

 

Recife 10/do/10/   2002 

 

Venha para meio desta, ao fim de fazez 

pedido, ou uma justificação, 

 

estamos muitos precizados de um bebedores, 

porque nois sintimos muita falta, na o temo 

água gelada, e pena temos um filto, só bebemos 

água quente, 

 

Outro motivo, e o Sanitário, só dependemos 

de um Sanitário, ! 

 

então pedimos outro sanitário para 

ele é outro para ela, 

 

tanta vez que precizamo do sanitário 

estar ocupado, por este motivo 

pedimos outro, 

(Sujeito 3113) 

 

 Observamos também que alguns dos empregos dos sinais de pontuação 

estavam diretamente relacionados a certas características do gênero textual 



produzido (carta). Constatamos, por exemplo, que os alunos, de modo geral, não 

empregavam a pontuação convencional do cabeçalho das cartas: vírgula 

separando local e data e ponto final. Eis alguns exemplos: 

 

Recife 10-10-2002 

(Sujeito 312) 

 

Recife 10 outrumbro de 2002 

(Sujeito 317) 

 

 De modo geral, percebemos que os estudantes tinham consciência de 

que era necessário separar a “saudação” (ou vocativo) do “corpo” das cartas31, 

embora nem sempre usassem o sinal adequado para tal. Assim, alguns deles 

empregavam vírgula, outros ponto final e outros ainda recorriam a soluções 

gráficas, tais como mudança de linha e/ou emprego de espaço em branco. Ainda 

encontramos um caso em que tal separação ocorria por meio de uma maiúscula 

não precedida de ponto. Vejamos alguns desses casos: 

 

Senhora Diretora, nós, queremos, que a senhora... 

(Sujeito 4111) 

 

Senhora diretora. 

Nós queremos que ageitem o banheiro... 

(Sujeito 412) 

 

 
                                                 
31 Conforme informado pela mestra da 4a série, os alunos leram e produziram cartas durante o 
ano letivo (a mestra esclareceu, na época da coleta dos dados, que não havia trabalhado com a 
turma ainda a “estrutura textual” de uma carta). A mestra do Módulo 3 não se referiu ao gênero 
carta ao relatar as atividades de leitura e produção textual. 



Deritora 

O que eu tenho a recrama É que... 

(Sujeito 318) 

 

Deretora Eu vou Reclamar do... 

(Sujeito 4113) 

 

 Observamos ainda que alguns alunos separavam a reclamação (ou 

pedido) das justificativas (ou explicações) apresentadas nas cartas por meio de 

alguma marca de pontuação. Assim, alguns colocavam vírgulas, outros 

colocavam ponto. Em geral, tais sinais apareciam sempre antes da palavra 

“porque”. 

Nós queremos que ageitem o banheiro 

das Meninas, porque nós podemos pegar... 

(Sujeito 412) 

 

 Bom nos precisamos de um banheiro de um 

bebedor. Porque só tem um banheiro... 

(Sujeito 3111) 

 

 Concluindo, observamos um caso em que a “norma” do gênero carta era 

rompida. Curiosamente, uma aluna da 4a série escreveu em sua carta um trecho 

em discurso direto, empregando “convencionalmente” dois pontos e travessão, 

além de ponto de interrogação. Embora os sinais de pontuação tenham sido 

empregados “corretamente”, observamos que ocorre, nesse caso, uma 

transgressão das características textuais próprias do gênero carta: não se 

costuma escrever diálogos nas cartas. Por outro lado, considerando que a carta 

tem um destinatário e um objetivo (reclamar), cremos que o diálogo, apesar de 



não se ajustar ao que concebemos como protótipo do gênero, não transgride a 

função de queixa/reclamação (cumpre, ao contrário, uma função pragmática). 

Eis o trecho da carta em que isto ocorre: 

 

 Eu não guento mais. quando vou ao banheiro pisar 

numa poça de água: 

 – Será que pode? 

(Sujeito 4114) 

 

4.2.2 – Análise do desempenho dos sujeitos na produção das fábulas 

 

 Considerando as fábulas, observamos, na tabela 6, os dados referentes à 

freqüência de produções textuais que foram classificadas num primeiro grupo de 

categorias a que já nos referimos (categorias relacionadas à unidade “texto”): 

ausência de sinais de pontuação, marcação das extremidades do texto, emprego 

e/ou ausência de pontuação interna. 

 Em relação à ausência de sinais de pontuação, observamos que, assim 

como ocorreu nas cartas, poucos sujeitos deixaram de pontuar seus textos. No 

entanto, notamos que, nas fábulas, menos sujeitos foram responsáveis pela 

ausência total de sinais de pontuação (8 sujeitos nas cartas  e 6 nas fábulas). 

Mais uma vez, interpretamos que o tempo de escolarização deve ter tido alguma 

influência sobre a baixa freqüência dos estudantes categorizados em “ausência 

de sinais de pontuação”. 

 Comparando os grupos de alunos, constatamos que todos os casos agora 

mencionados eram de alunos do Módulo 3. Isto é, nenhum dos alunos da 4a 

série deixou de colocar sinais de pontuação em suas produções escritas. Tais 

dados parecem sugerir, mais uma vez, que os adultos com pouca escolarização 

têm dificuldade em considerar a pontuação na produção de textos escritos. Na 



verdade, parece que, conforme já dissemos, para muitos deles os sinais de 

pontuação não seriam sequer “observáveis”. 

 

TABELA 6: Freqüência de fábulas que foram classificadas nas categorias em que os 

sinais de pontuação são considerados em relação ao “texto” 

SÉRIE/MÓDULO 
CATEGORIAS 

3 4 TOTAL

1. Ausência de sinais de pontuação 6 0 6 

2. Marcação convencional das extremidades do texto 2 11 13 

3. Marcação parcial das extremidades do texto 7 1 8 

4. Ausência de marcação das extremidades do texto 3 1 4 

5. Marcação das extremidades do texto (outros casos) 3 2 5 

6. Emprego de pontuação interna no texto 9 13 22 

7. Ausência de pontuação interna no texto 6 2 8 

N máximo por célula=15 (15 sujeitos em cada grupo) 

 

 Em relação à marcação das extremidades do texto, constatamos que a 

maior parte dos sujeitos delimitou convencionalmente os limites mais extremos 

do texto (13 ocorrências). Os outros sujeitos distribuíram-se nas seguintes 

categorias: “marcação parcial” (8 alunos), “marcação ausente” (4 alunos) e 

“outros” (5 alunos). Em síntese, observamos, mais uma vez, que a delimitação 

do início e do final dos textos era predominantemente marcada por maiúscula 

inicial e ponto final. Os outros casos foram aqueles em que se empregava 

minúscula inicial com ponto final ou maiúscula inicial sem ponto final (marcação 

parcial) ou ainda minúscula inicial sem ponto final (ausência de marcação). 

Conforme já discutido, as extremidades do texto tendem a ser assinaladas antes 



de haver alguma pontuação interna, provavelmente por constituírem espaços 

textuais mais visíveis (cf. Rocha, 1994; 1996). 

 Comparando os grupos de alunos, constatamos que os estudantes da 4a 

série tiveram um desempenho melhor. Nesse grupo, observamos que a maior 

parte dos alunos (11) marcou convencionalmente as extremidades do texto 

(aproximadamente 75%). Os outros 4 alunos restantes se distribuíram da 

seguinte forma: “marcação parcial” (1), “marcação ausente” (1) e “outros” (2). No 

outro grupo (Módulo 3), observamos uma realidade diferente: a menor parte dos 

alunos marcou convencionalmente os limites extremos do texto (2 alunos). Os 

outros estudantes se distribuíram do seguinte modo: “marcação parcial” (7), 

“marcação ausente” (3) e “outros” (3). É curioso observar que, no caso das 

cartas, mais adultos marcaram convencionalmente as extremidades das 

mesmas (6 alunos). 

 Os casos de marcação das extremidades do texto denominados “outros” 

(5 alunos) serão analisados em um momento posterior, já que constituem casos 

singulares, que não se incluem nas outras categorias descritas. 

 Em relação à presença e à ausência de pontuação interna nas produções 

textuais, observamos que mais alunos pontuaram internamente seus textos (22 

alunos). Em outras palavras, apenas 8 estudantes deixaram de delimitar as 

partes internas do discurso por meio de sinais de pontuação. Conforme já 

interpretamos, tal resultado parece indicar, mais uma vez, a influência do tempo 

de escolarização dos sujeitos, uma vez que estudos prévios já demonstraram 

que o surgimento da pontuação interna tende a ser mais lento que o da 

pontuação externa (cf. Rocha, 1994; 1996; Ferreiro, 1996). 

 Comparando os grupos de alunos, notamos que, nas duas turmas, havia 

mais textos categorizados em “presença de pontuação interna” que em 

“ausência de pontuação interna”. Contudo, foi possível observar que as crianças 

tiveram um desempenho melhor: 13 colocaram pontuação interna e apenas 2 



não. No outro grupo (o dos adultos), 6 textos foram categorizados em “ausência” 

e 9 em “presença” de pontuação interna. 

 A tabela 7, apresentada a seguir, mostra os dados relacionados àquele 

segundo grupo de categorias a que já aludimos (categorias relacionadas às 

partes que compõem o texto). 

 

TABELA 7: Quantidade de ocorrências nas fábulas em cada uma das categorias em 

que os sinais de pontuação são considerados em relação às partes que compõem o 

texto 

SÉRIE/MÓDULO 
CATEGORIAS 

3 4 TOTAL

1. Emprego adequado de maiúscula textual 3 23 26 

2. Emprego inadequado de maiúscula textual 2 3 5 

3. Ausência de maiúscula textual 3 5 8 

4. Emprego inadequado de vírgula substituindo ponto 12 22 34 

5. Emprego inadequado de vírgula sem critério aparente 6 65 71 

6. Emprego adequado de ponto 8 25 33 

7. Emprego inadequado de ponto sem critério aparente 10 13 23 

8. Emprego adequado de dois pontos em diálogos 0 23 23 

9. Emprego adequado de travessão em diálogos 0 18 18 

N máximo por célula=15 (15 sujeitos em cada grupo) 

 

 Em relação ao emprego da maiúscula textual, constatamos que a maior 

parte das ocorrências é adequada (26 ocorrências). Isto é, os estudantes 

colocavam maiúscula após ponto, segmentando o texto em unidades de sentido. 

Conforme já discutimos, tal emprego implica um componente normativo 

(devemos usar maiúscula obrigatoriamente após ponto) e um componente 



textual (a maiúscula serve, ao lado do ponto, para separar partes do texto, 

considerando, obviamente, o sentido). Os outros casos distribuíram-se entre 

“maiúscula textual ausente” (8 ocorrências) e “maiúscula textual inadequada” (5 

ocorrências). Neste último caso (maiúscula textual inadequada), observamos 

que os sujeitos segmentavam o texto, mas tal segmentação não resultava num 

produto coeso e coerente. 

 Comparando os grupos de alunos, constatamos, mais uma vez, que os 

adultos muito pouco empregaram a maiúscula no início de frases. Observando 

os dados da tabela 7, perceberemos que neste grupo foram muito poucos os 

casos de “maiúscula textual adequada” (3 ocorrências) e mesmo de “maiúscula 

textual inadequada” (2 ocorrências) ou “ausente” (3 ocorrências). Em relação ao 

grupo de crianças, observamos que as ocorrências foram maciçamente 

“adequadas” (23 ocorrências). Em seguida, apareceram alguns poucos casos de 

“ausência” e de “inadequação” (5 e 3, respectivamente). Eis alguns exemplos: 

 

Emprego adequado de maiúscula textual 

(...) estava, passeando e a Lebre, lhe 

enterrompeu. A Lebre disse... 

(...) a tartaruga venceu 

a corrida. Esta é uma boa lição... 

(Sujeito 4211) 

 

Emprego inadequado de maiúscula textual 

(...)um dia a tartaruga ficou muito revoltada 

e resolveu da um basta aquela situacão. Aceitando 

o desafio da lebre para uma corrida a qual 

lhe dava o direito de andar sem que a lebre... 

(Sujeito 322) 



 

Ausência de maiúscula textual 

(...) pra ver quem ganhava 

uma corrida. a lebre parou pra se acauma-se... 

(Sujeito 323) 

 

 Em relação às vírgulas, observamos, mais uma vez, que, de modo geral, 

existiam poucos casos de emprego adequado. Conforme constatado por estudos 

prévios (cf. Corrêa, 1994; Leal & Guimarães, 2002), mesmo em adultos 

escolarizados o emprego da vírgula ainda continua constituindo uma das 

grandes dificuldades. Considerando alguns casos de emprego inadequado, 

notamos que a maior parte das ocorrências concentrou-se na categoria “vírgula 

sem critério aparente” (71 ocorrências). Em seguida, apareciam os casos de 

“vírgula substituindo ponto” (34 ocorrências). Conforme já discutido, “substituir 

ponto por vírgula” indicia, possivelmente, um conhecimento em construção. Em 

outras palavras, os sujeitos saberiam exatamente onde é possível/necessário 

separar uma parte do texto da outra, mas não saberiam exatamente qual(is) 

sinal(is) deve(m) ou pode(m) ser usado(s). 

 Comparando os grupos de alunos, constatamos, mais uma vez, que os 

alunos da 4a série apresentaram mais ocorrências inadequadas que os seus 

pares do Módulo 3. No caso das “vírgulas sem critério aparente”, os grupos 

apresentaram, respectivamente, 65 e 6 ocorrências. No caso das “vírgulas 

substituindo ponto”, observamos 22 e 12 ocorrências, respectivamente. Já 

interpretamos que tais resultados parecem sugerir que as crianças 

apresentavam mais empregos inadequados que os adultos porque usavam mais 

sinais que aqueles (quantidade e variedade), isto é, porque se arriscaram mais. 

Vejamos alguns exemplos: 

 



Emprego inadequado de vírgula substituindo ponto 

(...) sê você ganhar eu paro, então a tartaruga não nego 

o trato e ela disse: eu vou querer jogar, então 

a lebre saiu disparada como um raio e a tartaruga... 

(Sujeito 422) 

 

(...) sai camiando como sempre e chegou 

a o final, a lebre se acordou e ficou... 

(Sujeito 327) 

 

Emprego inadequado de vírgula sem critério aparente 

A tartaruga, estava, passeando e a Lebre, lhe... 

(...) E a tartaruga, nem ligou, e seguiu, o seu passeio. 

(Sujeito 4211) 

 

.A Lerbe estava andando e foi quando, Ele vio, 

a Tartaruga... 

(...) O rato, vio tudo, e o rato, disse... 

(Sujeito 4215) 

 

 Observamos, conforme já dissemos, poucos casos de emprego adequado 

de vírgulas. Entre tais casos, encontramos, por exemplo, o emprego de vírgulas 

destacando elemento intercalado ou separando elementos repetidos (nesse 

caso, onomatopéias). Eis alguns exemplos: 

 

Mas a Lebre, ensistente, ficou emplicando... 

E a tartaruga, como sempre, vinha andando... 



(Sujeito 4211) 

 

(...) e sino batel tim, tim, tim... 

(Sujeito 424) 

 

 No caso do sujeito 424, ora apresentado, é interessante registrar que 

aquele é o único local do texto onde ele usava vírgula. Isto é, as vírgulas eram 

usadas apenas naquele contexto e de forma convencional, separando termos 

repetidos. Conforme constatado por Ferreiro (1996) e Rocha (1994), as listas de 

elementos de uma mesma categoria (onomatopéias, substantivos...) constituem 

locais de concentração da pontuação nas escritas infantis. 

 Em relação aos pontos finais, constatamos que existiam mais ocorrências 

adequadas (33 ocorrências) que inadequadas, ou seja, sem um critério ou 

regularização aparente (23 ocorrências). Já discutimos que parecia ser mais fácil 

para os aprendizes empregar o ponto final que a vírgula. Como dissemos, isso 

também se expressou nos momentos em que os alunos substituíam ponto por 

vírgula: sabiam onde separar, mas não sabiam que marca usar. 

 Comparando os grupos de alunos, notamos que o desempenho das 

crianças foi superior ao dos adultos, embora elas tenham empregado mais 

“pontos sem critério aparente” (13 e 10 ocorrências, respectivamente). No caso 

dos pontos empregados de forma convencional no interior dos textos, 

observamos que as crianças também tiveram aqui um desempenho melhor que 

os adultos (25 e 8 ocorrências, respectivamente): Eis alguns exemplos: 

 

Emprego adequado de ponto final 

 A lebre queria aposta corrida com a tartaruga dizendo 

quê iria ganhar. A lebre disafiou dizendo quê iria ganhar de 



 qual quer um geito. A tartaruga fez de conta quê não 

tinha escutado. A tartaruga ficou treinando correu tanto mais  

 tanto quê acabou ficando cansado. A lebre se arretou e... 

(Sujeito 428) 

 

Emprego inadequado de ponto sem critério aparente 

(...) a tataruga. correio as duas mas alebre... 

(Sujeito 3211) 

 

 Em relação aos dois pontos, constatamos que apenas os estudantes da 4a 

série o empregaram de modo convencional nos diálogos (23 ocorrências). O 

mesmo aconteceu em relação ao travessão (18 ocorrências). Nesse caso, os 

sinais de pontuação tinham a função de anunciar (dois pontos) e de indicar a fala 

das personagens ou a mudança de interlocutores nos diálogos (travessão). Tais 

empregos estavam, portanto, associados às características do gênero textual 

produzido: nas fábulas normalmente aparecem diálogos. Recordamos, também, 

que havíamos solicitado aos estudantes que registrassem – o mais fielmente 

possível – os diálogos entre as personagens da fábula. Vejamos alguns trechos 

em um dos textos: 

 

.A Lerbe estava andando e foi quando, Ele vio, 

a Tartaruga, e ficou chingando, a tartaruga, e a Lerbe,  

disse: 

 – Você Tartaruga, é muito Devagar, sua alejadinha: 

E a tartaruga emtao falou: 

 – Se eu sou alejada, emtao Vamos, apostar, uma corrida. 

E a lerbe, disse. 



 – Nem é melhor, Você tenta, Você é muito, devaga, até 

para, correr. 

(...) E a tartaruga disse: 

 – Vai ou não. 

E a Lerbe disse: 

 – Vamos. Lar. ... 

(Sujeito 4215) 

 

 Embora o sujeito agora apresentado (sujeito 4215) tenha usado 

convencionalmente os dois pontos e os travessões de modo sistemático, 

notamos que há naquela fábula uma oscilação: em um dos trechos o estudante 

usou ponto e não dois pontos (E a lerbe, disse.). Além disso, vimos que aquele 

mesmo aluno usou um “dois pontos” inusitado ao término de um trecho em 

discurso direto (– Você Tartaruga, é muito Devagar, sua alejadinha:). Essa falta 

de consistência ao pontuar revela, como observaram Ferreiro (1996) e Silva & 

Brandão (1999), uma exploração das diversas alternativas de resolver o 

problema. Constatamos que os dois pontos e os travessões foram usados 

convencionalmente por 6 e 3 estudantes da 4a série, respectivamente. 

 Observamos também, em nossas análises, alguns casos de marcação 

não convencional dos diálogos. Um desses casos consistia em empregar ponto 

de exclamação e ponto de interrogação limitando os trechos em discurso direto. 

Nesse caso, de modo geral, o ponto de exclamação substituía os dois pontos 

(após o verbo “disse”) e o ponto de interrogação encerrava os trechos em 

discurso direto. Observando mais detidamente o exemplo, percebemos que tal 

marcação dos diálogos era bem sistemática no meio do texto, em contraposição 

ao início. Isto é, parecia que o sujeito estava, inicialmente, “ensaiando” tal 

alternativa. Eis o exemplo: 

 



A tartaruga, estava, passeando e a Lebre, lhe 

enterrompeu. A Lebre disse! Saia da frente, sua tartaruga  

boba? não vê, que está me atrapalhando, na corrida. 

 E a tartaruga, nem ligou, e seguiu, o seu passeio. 

Mas a Lebre, ensistente, ficou emplicando, com a tartaru- 

ga! E disse! Vamos apostar, uma corrida? e a tartaru- 

ga, disse! Vamos. 

 E a Lebre disse! Mas que tartaruga boba como pode  

imaginar que pode ganhar di mim? 

E no dia, seguinte, elas, se encontraram, e a Lebre 

como sempre implicante disse! esta pronta tartaruga? 

E ela, disse! estou? E ela disse! vamos começar? E á 

tartaruga, disse! vamos? E a Lebre, como pensava, 

que iria, vencer, disse! vou descançar, um pouco? 

sei que vou vencer? disse ela! vou esperar, ela, passar, 

por aqui. E a tartaruga, como sempre, vinha andando, 

sem a menor preça. E á Lebre. disse! Oi tartaruguinha, 

como vai está muito, suada? E o rato disse! Mas 

que Lebre, implicante? E a tartaruga, foi embora 

e quando a Lebre, se acordou, teve uma amarga, 

surpresa. Pois a tartaruga, tinha vencido, a corrida. 

E todos, os animais deram uma festa, por a sua 

vitória. 

(Sujeito 4211) 

 

 Outros casos de marcação não-convencional dos diálogos ou de ausência 

de marcação também foram observados: 



a)  Emprego de dois pontos e de vírgulas limitando trechos em discurso direto 

(sem travessão): 

 

(...) e a lebre disse: saia da frente sua molengona, 

ai a tartaruga nem ligou... 

(...) ai ela disse: já estou, 

cheia de você ficar mim apilidando não agoento mais, 

ai a lebre... 

(Sujeito 422) 

 

b)  Emprego de vírgulas limitando trechos em discurso direto: 

 

(...) um dia a tartaruga se queixou da 

lebre, você vivi zonbando da minha 

cara mais so que um dia você para, 

falou a tartaruga, a se fou a sim vamos... 

(Sujeito 327) 

 

c)  Emprego de ponto de interrogação após verbo responsável pela introdução 

dos diálogos (verbo dicendi): 

 

(...) quando ele disse? 

sai da frente sua tartaruga besta e insolete... 

(Sujeito 424) 

 

d)  Emprego de travessão indicando a fala das personagens e separando 

trechos em discurso direto da narração, mas sem dois pontos introduzindo 

os diálogos: 



 

Era uma lebre que vivia zonbando 

de uma tartaruga. 

– Saia dai sua tonta – disse a lebre 

– Não está vendo que eu estou numa 

corrida. A tartaruga não disse nada. 

Nundia a tartaruga disse – Eu não 

aceito as suas zonbações disse a tarta- 

ruga. – Então vamos a postar uma 

corrida – disse a lebre – tabom falou a  

tartaruga. 

(Sujeito 425) 

 

e)  Ausência de marcação dos diálogos por meio de sinais de pontuação (os 

diálogos apareciam embutidos na narrativa): 

 

 A Lebri vivia chigando a tartaruga e 

a tartaruga falou para a lebri vamos fazer 

um capionato de corida ai a lebre feiz bora... 

(Sujeito 4210) 

 

(...) um dia o lebre vil a tartaruga e falou  

você nunca ganha de um lebre porque 

e muito devagar e seu passo dura 1 hora... 

(Sujeito 326) 

 

 De modo geral, observamos que o verbo “disse” (verbo dicendi ou de 

elocução) funcionava como uma pista para o emprego dos dois pontos nos 



diálogos, conforme também constatado por Rocha (1994). Observamos que 

mesmo nos casos em que os alunos empregavam sinais não-convencionais 

(ponto de interrogação, de exclamação...), o “disse” funcionava como elemento 

sinalizador da separação entre as seqüências discursivas do texto: narrativa e 

diálogos. 

 Encontramos, também, nos textos produzidos alguns outros sinais de 

pontuação que normalmente aparecem nas fábulas, sobretudo nos trechos em 

discurso direto: ponto de interrogação, ponto de exclamação e reticências. 

Verificamos também um caso de emprego de aspas no título da fábula. 

Conforme poderá ser constatado a seguir, até sinais mais refinados, como as 

reticências, foram empregados corretamente. Eis alguns exemplos: 

 

(...) – Por que você zomba de mim? ... 

(...) – oi tartaruga demente já está cansada 

e por que está tão suada? 

(Sujeito 4214) 

 

(...) a tartaruga ganhou e eles festejaram dizendo 

viva! a tartaruga venceu! viva! 

(Sujeito 422) 

 

(...) e sino batel tim, tim, tim... O coelho com a sua... 

(Sujeito 424) 

 

“A lebre e a tartaruga” 

(Sujeito 428) 

 



 A análise das fábulas evidenciou, também, alguns fenômenos 

interessantes relacionados ao emprego de certos conectivos, como “aí” e “e” (e 

recursos semelhantes). Nesses casos, os sujeitos empregavam tais conectivos 

em substituição à pontuação. Isto é, conectavam as partes do texto umas às 

outras através de recursos comumente utilizados na língua oral informal (como 

aí e e), ao invés de estabelecer tais conexões por meio dos sinais de pontuação 

(recursos exclusivos da língua escrita). 

 Essa constatação talvez possa sugerir uma provável relação entre a 

ausência (ou a escassez) de pontuação e o emprego daqueles conectivos. Os 

dados que analisamos também parecem sugerir que tais recursos de ligação 

emergiam ou se intensificavam, em geral, do meio dos textos em diante. 

Concebemos que tais observações precisam ser, no entanto, mais detidamente 

investigadas. Como exemplos, temos os seguintes casos: 

 

(...) Ai a lebre estava na frente confiante que 

ia ganhar ai ela parou para esperar a  

tartaruga passar ai a tartaruga... 

(...) Ai a lebre caiu no profundo sono ai qundo 

ela acordou a tartaruga já tinha ganhado... 

(Sujeito 4214) 

 

(...) até que um dia a tartaruga 

rreclamou e a lebre fez um desafio para uma 

corrida e a tartaruga asseitou e rreuniram alguns amigos 

para assistí a corrida, e chegando lá se preparava  

para a largada quando derrepente deu a largada 

e a lebre partiu em disparada... 

(Sujeito 325) 



 

 Observamos, ainda, alguns casos em que determinados conectivos (aí, e, 

mas, então...) eram precedidos de sinais de pontuação (ponto ou vírgula). Assim, 

consideramos que tais elementos de ligação eram utilizados pelos sujeitos como 

pistas para o emprego da pontuação, tal como também foi constatado por Kato 

(1988). Conforme sugere Fayol (1997), tais recursos (conectivos e pontuação) 

funcionam de modo complementar: a pontuação indica, prioritariamente, o grau 

de ligação entre as partes do texto e os conectivos a natureza da relação. Cabe 

esclarecer que alguns dos empregos eram convencionais, outros não. Eis alguns 

exemplos: 

 

(...) ai a tartaruga nem ligou, mas no outro dia a 

tartaruga não aguentou mais, ai ela disse... 

(Sujeito 422) 

 

(...) e fez que não escutou, e continuou andando, 

a lebre pois caiu num sono profundo, e a  

tartaruga chegou premeiro e ganhou a corrida, 

a lebre quando se acordou soube que 

perdeu, e os animais organizou uma festa 

para a tartaruga. 

(Sujeito 4210) 

 

(...) Os animais estavam se preparando para 

assisti a corrida. Ai deram o sinal de corrida 

e a lebre correu deixando a tartaruga para 

trás. Ai o rato disse... 

(Sujeito 4214) 



 

 Observamos, também, nas fábulas o emprego de certos sinais de 

pontuação (ponto de exclamação, dois pontos...) associados a determinadas 

expressões, como “ok” e “ass”. Assim, era comum observarmos, nas produções 

textuais, expressões como “ok!” e “ass:”. 

 Encontramos ainda nas fábulas algumas “rotinas peculiares” que 

transgrediam certos aspectos convencionais da pontuação, como a marcação de 

parágrafos em linhas alternadas e o emprego de ponto no início dos parágrafos. 

Nos limitaremos aqui a discutir e exemplificar aquelas rotinas que não 

apareceram nas cartas32. Em um dos casos, constatamos a ocorrência, 

simultânea, de duas “rotinas”: travessão no início e ponto no final de linhas 

gráficas do texto, empregados de forma alternada (linha sim, linha não). Eis o 

exemplo: 

 

– A lebre estava corredo feliz a lebre viu a tartaruga 

i falou sai da minha frente tartaruga um dia. 

 – A tartaruga reclamou e alebre dinovo falou sai da 

minha frente tartaruga a tartaruga reclamou. 

 – E desafiou a lebre para uma corrida 

a lebre aceitou o desafio os animais se. 

 – Encomodaram em seus lugares ao escutar 

o sino di que a partida vai comecar e a lebre sai como. 

 – Um Raio e a tartaruga dano seus pasos letos 

ale a lebre para na arvorê para descanca na sonbra 

e a tartaruga passa da lenbre i ai lebri acordo a ai tartaru 

ja tinha vencido a corrida eos animais fizeran festa. 

                                                 
32 Tanto nas cartas como nas fábulas apareceram a “marcação de parágrafos em linhas 
alternadas” e o “emprego de ponto no início dos parágrafos”. 



(Sujeito 4212) 

 

 Examinando tal exemplo, constataremos que aquela rotina não cumpre a 

função de segmentar/organizar o discurso escrito em “blocos de sentido”, mas 

em “blocos gráficos”. Compreendemos, portanto, que tais estratégias resultam 

em produto gráfico e não textual. Observando mais detidamente o caso, 

notaremos que aquelas rotinas são abandonadas na parte final do texto. Isto é, 

elas são cumpridas de modo extremamente regular até a linha 8 e, daí em 

diante, são deixadas de lado. Coincidentemente, nesse momento emergia o “aí” 

como recurso de conexão das partes do texto. 

 

4.2.3 – Análise do desempenho dos sujeitos na produção das notícias 

 

 Considerando as notícias, observamos, na tabela 8, os dados referentes à 

freqüência de produções textuais que foram classificadas naquele primeiro grupo 

de categorias (categorias relacionadas à unidade “texto”): ausência de sinais de 

pontuação, marcação das extremidades do texto, emprego e/ou ausência de 

pontuação interna. 

 Em relação à ausência de sinais de pontuação, constatamos que poucos 

sujeitos não pontuaram suas notícias (5 alunos), assim como nas cartas e nas 

fábulas. Coincidentemente, nesse caso (notícias), menos sujeitos foram 

agrupados em tal categoria: foram 5 nas notícias, 6 nas fábulas e 8 nas cartas. 

Interpretamos, nas duas seções anteriores, que o tempo de escolarização a que 

os alunos foram submetidos provavelmente deve ter tido alguma influência sobre 

os resultados observados. 

 Comparando os grupos de alunos, observamos que todos os casos da 

categoria agora mencionada eram de estudantes adultos. Mais uma vez, 

nenhuma das crianças deixou de usar sinais de pontuação em suas produções 



textuais. Conforme já discutimos, tal constatação parece sugerir que os adultos 

com pouca escolarização têm dificuldade em considerar a pontuação na hora em 

que vão produzir textos escritos. Analisando a reescrita de notícias elaboradas 

por adultas com pouca escolarização, Teberosky (1992) observou que aquelas 

alunas não utilizavam a pontuação convencional para segmentar o texto em 

frases. 

 

TABELA 8: Freqüência de notícias que foram classificadas nas categorias em que os 

sinais de pontuação são considerados em relação ao “texto” 

SÉRIE/MÓDULO 
CATEGORIAS 

3 4 TOTAL

1. Ausência de sinais de pontuação 5 0 5 

2. Marcação convencional das extremidades do texto 4 12 16 

3. Marcação parcial das extremidades do texto 6 1 7 

4. Ausência de marcação das extremidades do texto 3 0 3 

5. Marcação das extremidades do texto (outros casos) 2 2 4 

6. Emprego de pontuação interna no texto 8 12 20 

7. Ausência de pontuação interna no texto 7 3 10 

N máximo por célula=15 (15 sujeitos em cada grupo) 

 

 Em relação à marcação das extremidades do texto, constatamos que um 

pouco mais da metade dos estudantes delimitou convencionalmente o início e o 

fim dos textos, ou seja, empregou maiúscula inicial e ponto final (16 sujeitos). Em 

seguida, apareceram os casos de “marcação parcial” (7 sujeitos), “ausência de 

marcação” (3 sujeitos) e “outros casos” (4 sujeitos). Considerando essas três 

últimas categorias, observamos que aquela marcação era parcialmente 

concretizada (minúscula inicial e ponto final ou maiúscula inicial sem ponto final) 



ou, então, não era marcada (minúscula inicial sem ponto final) ou, ainda, era 

marcada de modo não-convencional. Como discutimos, estudos prévios já 

demonstraram que os limites externos do texto são espaços textuais marcados 

mais precocemente que as partes internas dos mesmos (cf. Rocha, 1994; 1996; 

Ferreiro, 1996). 

 Comparando os grupos de alunos, constatamos que os estudantes da 4a 

série tiveram um desempenho melhor. Em outras palavras, a maior parte deles 

foi categorizado em “marcação convencional” (12 sujeitos), um em “marcação 

parcial” e nenhum em “ausência de marcação”. Os alunos do Módulo 3, por sua 

vez, não apresentaram os mesmos desempenhos: só 4 marcaram 

convencionalmente, 6 parcialmente e 3 deixaram de marcar as extremidades do 

texto. No mesmo estudo que já citamos, Teberosky (1992) também destacou 

que nas produções escritas de algumas das alunas adultas foi observada a 

presença dos demarcadores maiores do texto (maiúscula inicial e ponto final). 

 Os “outros casos” de marcação das extremidades do texto (4 alunos) 

serão analisados em um momento posterior, já que constituem casos singulares. 

 Em relação à presença e à ausência de pontuação interna nas notícias, 

constatamos que a maior parte dos alunos delimitou as partes internas do texto 

por meio de sinais de pontuação (20 alunos). Em outras palavras, apenas 10 

sujeitos deixaram de empregar algum sinal de pontuação no interior de suas 

produções escritas. Já interpretamos que tais resultados parecem indicar uma 

influência do tempo de escolarização dos sujeitos, tendo em vista que estudos 

prévios (cf. Rocha, 1994; 1996; Ferreiro, 1996) já evidenciaram que a habilidade 

de pontuar as partes internas do texto tende a surgir mais tardiamente que a de 

pontuar os seus limites externos. 

 Comparando os grupos de alunos, constatamos que, em ambas as 

turmas, mais textos apresentavam pontuação interna. No entanto, notamos que 

as crianças tiveram um desempenho melhor: 12 empregaram pontuação interna 



e apenas 3 não. Com relação aos alunos de Educação de Jovens e Adultos, 

observamos que a distribuição naquelas duas categorias foi praticamente 

equivalente: 8 empregaram pontuação interna e 7 não. 

 Na tabela 9, apresentada logo a seguir, encontramos os dados relativos 

àquele segundo grupo de categorias a que já nos referimos (categorias 

relacionadas às partes que compõem o texto). 

 

TABELA 9: Quantidade de ocorrências nas notícias em cada uma das categorias em 

que os sinais de pontuação são considerados em relação às partes que compõem o 

texto 

SÉRIE/MÓDULO 
CATEGORIAS 

3 4 TOTAL

1. Emprego adequado de maiúscula textual 8 14 22 

2. Emprego inadequado de maiúscula textual 2 3 5 

3. Ausência de maiúscula textual 1 7 8 

4. Emprego adequado de vírgula em enumeração 1 3 4 

5. Emprego inadequado de vírgula substituindo ponto 2 15 17 

6. Emprego inadequado de vírgula sem critério aparente 1 32 33 

7. Emprego adequado de ponto 11 21 32 

8. Emprego inadequado de ponto sem critério aparente 9 10 19 

N máximo por célula=15 (15 sujeitos em cada grupo) 

 

 Em relação à maiúscula textual, constatamos que, na maior parte das 

vezes, as ocorrências eram adequadas (22 ocorrências). Os outros casos 

observados foram de “maiúscula textual inadequada” (5 ocorrências) e de 

“ausência de maiúscula textual” (8 ocorrências). Em outras palavras, a maior 

parte dos sujeitos conseguiu empregar convencionalmente maiúsculas depois de 



ponto, garantindo a coesão e a coerência textuais. Como observa Weisz (1998), 

as maiúsculas são letras que também comportam informações de natureza não-

fonográfica, não-alfabética: além de indicar os nomes próprios, tais letras 

cumprem a função de articular/segmentar o texto. 

 Comparando os grupos de alunos, constatamos que, na turma de 4a série, 

as “maiúsculas textuais adequadas” (14 ocorrências) foram predominantes. Os 

outros casos foram de “maiúscula textual inadequada” (3 ocorrências) e de 

“ausência de maiúscula textual” (7 ocorrências). Com relação à turma de 

Educação de Jovens e adultos, notamos que predominaram ocorrências 

adequadas (8 ocorrências). Entretanto observamos que, de modo geral, aqueles 

alunos usaram poucas maiúsculas textuais. Os outros casos foram muito 

poucos: “maiúscula textual inadequada” (2 ocorrências) e “ausência de 

maiúscula textual” (1 ocorrência). Eis alguns exemplos: 

 

Emprego adequado de maiúscula textual 

Uma baleia é encontrada morta na Ilha do amor em 

candeias. A baleia ainda não descobriu a sua 

especié. Quem descobriu que a baleia estava 

morta foi dois pescadores e um barqueiro... 

(...) Varios curioso vinherão ver a baleia. Quando  

discobriram a baleia ligaram para varios 

lugares mas não vinheram tirar a baleia do 

lugar. E a catinga já estava encomodando 

a comunidade. Ai fizeram a baleia em 

pedacinhos... 

(Sujeito 4314) 

 

Emprego inadequado de maiúscula textual 



Foi encontrada na praia de jaboatão. 

Uma baleia de 12 metros de conprimeto... 

(...) chamarão os bonbeiro, chamaran tanbén 

a secretaría do meío anbiente e 

mandaro. Retalhar, interrar e depois... 

(Sujeito 4313) 

 

Ausência de maiúscula textual 

A Baleia foi encantrada pelos pescadores. foi 3 homen... 

(Sujeito 431) 

 

Uma baleia aparece morta na praia de  

Jaboatão. três pescadores estavam pescando... 

(Sujeito 432) 

 

 Em relação ao emprego de vírgulas, observamos, de modo geral, que 

existiam poucos casos adequados. Encontramos, por exemplo, alguns casos de 

emprego de vírgulas separando termos que exerciam a mesma função sintática 

(4 ocorrências ao todo, tendo sido 3 na 4a série e 1 no Módulo 3). Como poderá 

ser atestado nos exemplos apresentados a seguir, as vírgulas apareceram 

sempre separando os nomes das autoridades convocadas a remover a baleia do 

local, de modo semelhante ao que constava no texto-fonte: “Ligamos para o 

Ibama, procuramos o Conselho de Meio Ambiente, chamamos o Corpo de 

Bombeiros (CB), mas ninguém veio retirar o animal” (cf. Teberosky, 1994). Eis 

alguns exemplos: 

 

(...) eles chamaram: o corpo de bonbeiros, o ibama 

ea secre taria do meio anbiente... 



(Sujeito 435) 

 

(...) eles telefonaram para o ibama, bonbeiros... 

(Sujeito 4312) 

 

(...) chamarão os bonbeiro, chamaran tanbén 

a secretaría do meío anbiente... 

(Sujeito 4313) 

 

 Observamos também alguns outros empregos convencionais das vírgulas, 

tais como “destacar elementos intercalados” e “separar o adjunto adverbial 

anteposto” dentro de uma oração. Estamos, nesse caso, diante daquilo que 

Schneuwly (1998) chamou de vírgulas intraproposicionais (separam 

complementos circunstanciais, aposições, comentários... que não têm uma 

forma proposicional). Cardoso (2003) também observou o emprego daquelas 

vírgulas em seu estudo longitudinal. Embora no caso do sujeito 439, mostrado 

logo a seguir, ocorra a substituição de um ponto por uma vírgula, supomos que a 

intenção era a de separar aquele elemento anteposto na oração. Eis alguns 

exemplos: 

 

Uma baleia aparece morta, na Ilha do Amor, na praia de 

barra de jangada... 

(...) Depois os bombeiros ligaram, 

para a secretaria do Meio ambiente, avisando que tinha, 

uma baleia na praia... 

(Sujeito 436) 

 

(...) eles vinherão e disse que ia 



buscar uma prancha, depois de meia hora, 

eles ligaram dizendo que não buscaria a 

baleia... 

(Sujeito 439) 

 

 Observamos também outros casos de emprego de vírgula, mas estes 

eram não-convencionais: o emprego de vírgulas “substituindo ponto” (17 

ocorrências) e “sem critério aparente” (33 ocorrências). Compreendemos que 

tais dificuldades são bastante naturais, pois a vírgula é um dos sinais mais 

difíceis, mesmo para adultos escolarizados, conforme discutimos (cf. Leal & 

Guimarães, 2002; Corrêa, 1994): Com relação à substituição de pontos por 

vírgulas, já discutimos em seções anteriores que talvez isso reflita uma 

compreensão dos locais onde é necessário/possível pontuar, embora a notação 

empregada não seja convencional. 

 Comparando os grupos de alunos, constatamos que aconteceu aqui 

aquilo que já havíamos observado no outros dois gêneros textuais: os alunos da 

4a série tiveram mais empregos inadequados. Com relação ao emprego de 

“vírgulas substituindo ponto”, os grupos de crianças e de adultos apresentaram, 

respectivamente, 15 e 2 ocorrências. Com relação ao emprego de “vírgulas sem 

critério aparente”, observamos 32 e 1 ocorrências, respectivamente. Se 

considerarmos os dados referentes à freqüência de sinais de pontuação nas 

notícias produzidas pelos alunos adultos (cf. seção 4.1), veremos que aqueles 

estudantes empregaram muito poucas vírgulas (13 no total). Isso significa que, 

ao empregarem menos vírgulas, apresentaram, também, menor probabilidade de 

empregos inadequados que as crianças. Vejamos alguns exemplos: 

 

Emprego inadequado de vírgulas substituindo ponto 

Uma baleia de 12 metros de conprimeto, 



foi encontrada por três pescadores, 

ela estava encalhada entre as 

predas a praia se chamava. 

Praia do amor, os pescadores 

não estáva aguentando o mao cheiro... 

(Sujeito 4313) 

 

Emprego inadequado de vírgula sem critério 

A Baleia, foi morta, na praia de Candeias... 

(...) e ela, ficou encalhada, de- 

baixo, da terra. chamaram o corpo de bom- 

beiros, e eles, tiraram ela, de debaixo... 

(Sujeito 4311) 

 

 Em relação aos pontos finais, constatamos que, diferentemente das 

vírgulas, havia mais empregos adequados (32 ocorrências) que inadequados (19 

ocorrências). Isto é, os estudantes conseguiram empregar mais pontos 

adequados no interior dos textos que pontos sem critério aparente. 

Compreendemos que tais dados sugerem que os alunos tiveram, em relação às 

vírgulas, uma dificuldade menor em localizar as partes do texto nas quais era 

necessário/possível colocar ponto final. 

 Comparando os grupos de alunos, constatamos que os estudantes da 4a 

série tiveram um desempenho melhor. Eles usaram mais pontos adequados (21 

ocorrências) que inadequados (10 ocorrências). Com relação aos alunos de 

Educação de Jovens e Adultos, observamos que eles também tiveram mais 

pontos adequados (11 ocorrências) que inadequados (9 ocorrências), mas tais 

freqüências foram bastante similares. Eis alguns exemplos: 

 



Emprego adequado de ponto final no interior do texto 

Acotenceu uma trajedia no litoral de 

Jaboatão. O fato ocorreu em um dia de sexta... 

(...) estavam ino pescar quando viu a aquela 

enorme baleia. Eles foram proucura ajuda 

para retirar a enorme baleia de 12m. Os 

emvestigador apariceram para fazer o 

levantamento. Ela foi emcontrada em estado 

deconposicão. 

(Sujeito 337) 

 

Uma baleia é encontrada morta na Ilha do amor em 

candeias. A baleia ainda não descobriu a sua 

especié. Quem descobriu que a baleia estava 

morta foi dois pescadores e um barqueiro que 

estava passado por ali e viram o corpo da baleia já 

em decoposição. 

Varios curioso vinherão ver a baleia. Quando  

discobriram a baleia ligaram para varios 

lugares mas não vinheram tirar a baleia do 

lugar. E a catinga já estava encomodando 

a comunidade. Ai fizeram a baleia em 

pedacinhos enterraram e daqui a um ano 

vão desenterrar e refazer a baleia e colocar no 

museu que vão fazer. 

(Sujeito 4314) 

 



 Com relação ao sujeito 4314, agora apresentado, é interessante observar 

que ele apenas coloca pontos em sua notícia e o realiza de modo convencional 

sempre (tanto os intratextuais como os das extremidades dos parágrafos). Isto é, 

parece que aquele aluno se “especializou” em um dos sinais de pontuação: o 

ponto. 

 Vejamos, agora, alguns exemplos de emprego de ponto inadequado sem 

critério: 

 

 A Baleia, foi morta, na praia de Cândeias 

na sexta feira passada. ás seis horas da 

noite... 

(Sujeito 4311) 

 

(...) a população então resolveu arumar 

um barco mais o unico barco que poderia resgatala, também 

não teria condições porque. teria possibilidades de quando 

fossem salvala o barco imperrar nas pedra... 

(Sujeito 335) 

 

 Conforme destacamos em seção anterior (cf. seção 4.1), nas notícias 

produzidas pelos estudantes encontramos quase que exclusivamente pontos e 

vírgulas. Entretanto, apareceram alguns dois pontos usados apenas pelos 

alunos da 4a série. Nesse caso, os “dois pontos” tinham a função, de modo mais 

geral, de “introduzir uma explicação ou uma enumeração”, tal como nos 

exemplos a seguir: 

 

Noticia: A Baleia fica incalhada na ilha de Jaboatão dos guarara- 

pes. 



(Sujeito 434) 

 

(...) eles chamaram: o corpo de bonbeiros, o ibama 

ea secre taria do meio anbiente... 

(Sujeito 435) 

 

 Curiosamente, não encontramos nas notícias o emprego de determinados 

sinais de pontuação (ponto de exclamação, dois pontos...) acompanhados de 

expressões como “ok” e “ass”, tal como havia ocorrido nos dois outros gêneros 

textuais. Na realidade, encontramos apenas um dos alunos (do Módulo 3) 

colocando um ponto após a expressão “ass”. O que isso poderá significar? 

Cremos que, possivelmente, os alunos tinham a consciência de que tais 

expressões não deveriam aparecer nas notícias, dada a sua esperada 

“impessoalidade”, “objetividade” e “imparcialidade”. 

 Observamos nas notícias algumas “rotinas peculiares” (emprego regular 

de determinadas marcas de pontuação com funções não-convencionais) já 

identificadas nos outros dois gêneros textuais: “marcação dos parágrafos em 

linhas alternadas” e “emprego de ponto no início dos parágrafos” 33. Não 

discutiremos aqui aquelas rotinas, tendo em vista que os casos encontrados 

possuem as mesmas configurações dos exemplos já dados em seções 

anteriores. 

 Ao analisar as notícias produzidas pelos estudantes, constatamos alguns 

fenômenos que já haviam sido observados nas fábulas: o emprego de 

determinados conectivos substituindo os sinais de pontuação ou acompanhando-

os. No primeiro caso, certos conectivos mais usuais em contextos informais de 

uso da língua oral (aí, e... e recursos semelhantes) substituíam os sinais de 

                                                 
33 Essas rotinas foram empregadas pelos mesmos sujeitos nos três gêneros textuais. 



pontuação, exercendo a função de recursos coesivos (segmentação/conexão 

entre das partes do texto). Eis alguns exemplos: 

 

(...) Que foi com a baleia que ficou incalhada nas pedras ai 

os pescadores quando foram pescar viram a baleia que 

eram de largura 12 metros... 

(...) Depois ligaram para o Ibama ai o ibama disse tá certo 

eles consegui tira ela das corretesas onde estavá a baleia 

quando tirou ela estavá morta e interraram ela e 

depois de um ano diseteram ela e pegaram os ossos 

e colocaram no museu para todas as pessoa que fosse 

visitar vice os ossos do baleia. 

(Sujeito 434) 

 

(...) A baleia toda inteira e quase ficando 

podi ai os pescadoris acharam a baleia... 

(Sujeito 338) 

 

uma baleia foi em comtrada morta em carlhada 

pelos pescado i us pescado xamaram o copo de 

bombeiro i a secretari dos animas i aveterinaria vieru i 

não fizerão nada i mesmo asi eles não pode remove 

porque ela esta decopozisão i eles não pode toca nela por 

que ela es mole i não pode remove i eles vão es pera 

retalha para em tera na ilha do amor 

(Sujeito 3310) 

 



 É importante registrar que em documentos curriculares oficiais destinados 

ao 1o segmento do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos 

existe uma preocupação em relação àquela constatação que fizemos há pouco. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, observamos, nos 

“blocos de conteúdos”, os seguintes trechos (com relação ao 1o e 2o ciclos, 

respectivamente): “(...) a substituição do uso excessivo de “e”, “aí”, “daí”, “então”, 

etc. pelos recursos coesivos oferecidos pelo sistema de pontuação...” (p.116); 

“(...) utilização de recursos coesivos oferecidos pelo sistema de pontuação e pela 

introdução de conectivos mais adequados à linguagem escrita...” (p.132) 

 Já no documento destinado à Educação de Jovens e Adultos (Ribeiro, 

2001), encontramos o seguinte trecho na seção reservada ao tema “pontuação”: 

Um recurso comumente utilizado pelos escritores iniciantes para 
delimitar e articular as frases num texto é a reprodução de 
expressões como “aí....” “e aí...” “daí...”, que na linguagem oral 
cumprem exatamente essa função. Tomar consciência das 
frases como unidades de sentido e delimitá-las com os recursos 
próprios da escrita (pontos e letras maiúsculas) é um processo 
que exige um certo tempo (p. 92). 

 Considerando agora aquele segundo caso, constatamos que 

determinados conectivos (aí, e, mas, então...) geralmente eram precedidos de 

sinais de pontuação (ponto ou vírgula). Conforme já discutimos, compreendemos 

que tais elementos (conectivos) eram utilizados pelos sujeitos como pistas para 

o emprego da pontuação (às vezes, tais empregos eram convencionais). Como 

exemplos, temos: 

 

(...) o corpo de Bonbeiros di seran 

que não ia ai, ele telefomaram dizendo que 

não poderiam, ipegala porque a lamcha ia  

fica presa. nas pedras, ai pegaran a Baleia e  

faquiaram. ela i tiram as carniça, ai ele... 

(Sujeito 431) 



 

(...) iria pegar uma lancha nem lá foi mais, e quando a  

população viu que os bombeiros nem estava ligando... 

(...) não teria condições porque. teria possibilidades de quando 

fossem salvala o barco imperrar nas pedra, e depois de 

um bom tempo a baleia foi arrastada pela correnteza para 

fora da praia, e vedo a baleia fora da praia o secretario 

do meio ambiente resouvel ésfatiala... 

(Sujeito 335) 

 

 Observamos ainda algumas situações em que o emprego dos sinais de 

pontuação estava provavelmente relacionado a certas características lingüísticas 

e discursivas das “notícias jornalísticas”. Constatamos, por exemplo, que alguns 

dos sujeitos empregavam determinados sinais de pontuação, sobretudo o ponto, 

separando a informação central dos detalhes da notícia. Que conclusões 

podemos tirar a partir desses dados? Cremos que parecem sugerir que os 

estudantes tinham uma consciência de que a informação central da notícia 

deveria aparecer no início do texto e que ela deveria ser separada, de algum 

modo, do restante do texto através de algum sinal de pontuação (principalmente 

o ponto). Como exemplos, temos: 

 

Uma baleia aparece morta, na Ilha do Amor, na praia de 

barra de jangada. três pescadores, estavam voltando da pesca, 

de cinco horas da manhã, e viram uma baleia de 12 metros... 

(Sujeito 436) 

 

Uma baleia é Encontrada motar 

em Jaboatão. A Baleia foi vista pelos 



os pescadores chamaram os Bombeiros... 

(Sujeito 3311) 

 

 Constatamos, também, que os estudantes empregavam determinadas 

marcas de pontuação (ponto e/ou espaço em branco) separando a “manchete” 

do “corpo” das notícias: 19 deixaram espaço em branco (6 da 4a série e 13 do 

Módulo 3) e 8 colocaram ponto e espaço em branco (7 da 4a série e 1 do Módulo 

3). Eis alguns exemplos: 

 

Baleia morto aparece emcalhada na praia 

de Jaboatão. 

 

Uma baleia aparece morta na praia de 

Jaboatão... 

(Sujeito 432) 

 

Baleia morreu afogada 

 

Noticias de sabado para quem não soube do asiden- 

te da Baleia na praia de Jaboatão... 

(Sujeito 431) 

 

 Outro aspecto que observamos dizia respeito à forma como os alunos 

lidavam com a “manchete” das notícias. Constatamos que alguns dos sujeitos 

ressaltavam aqueles títulos através de determinados recursos gráficos, tais 

como letra de forma, negrito e sublinhado: 2 usaram letra de forma (1 da 4a série 



e 1 do Módulo 3), 1 usou negrito (4a série), 4 usaram sublinhado (Módulo 3) e 1 

usou negrito e sublinhado (4a série). Eis alguns exemplos: 

 

A baleia encalha no litoral de Jaboatão. 

(Sujeito 4310) 

 

Uma baleia encalhada na praia de Jaboatão 

(Sujeito 4313) 

 

BALEIA é MORTA ENCALHADA NA ILHA DO AMOR EM 

CANDEIAS 

(Sujeito 4314) 

 

A BALEIA ENCALHADA 

(Sujeito 335) 

 

4.3 – Análise comparativa do emprego da pontuação nos três gêneros 

textuais 

 

 Considerando os resultados discutidos nas seções anteriores, chegamos 

à conclusão de que certos aspectos vinculados aos sinais de pontuação eram 

comuns aos três gêneros de texto analisados (carta, fábula e notícia) e de que 

outros, ao contrário, estavam mais relacionados às características de cada um 

daqueles gêneros. Em outras palavras, enquanto observávamos que 

determinados empregos dos sinais de pontuação eram “obrigatórios”, isto é, 

pareciam independer dos gêneros textuais que foram produzidos, outros 

estavam em estreita relação com aqueles. 



 Constatamos que nos três gêneros analisados uma menor parte dos 

alunos não usou sinais de pontuação em seus textos. Contrariamente, a maior 

parte deles (dos alunos) marcou convencionalmente os limites mais externos do 

texto (usando maiúscula inicial e ponto final), assim como usou alguma 

pontuação interna. Constatamos também que naqueles três gêneros a maior 

parte das maiúsculas textuais foram empregadas convencionalmente. Com 

relação ao emprego dos pontos e das vírgulas, observamos que os primeiros 

foram usados adequadamente em sua maior parte, ao passo que com os 

segundos ocorreu o inverso (a maior parte das ocorrências foram não-

convencionais). 

 Com relação aos tipos de sinais de pontuação (quantidade e variedade) 

usados nas produções textuais dos estudantes, observamos que o ponto e a 

vírgula foram os mais freqüentes, independentemente de se tratar de uma carta, 

de uma fábula ou de uma notícia. Em outras palavras, aqueles sinais de 

pontuação foram empregados obrigatoriamente em todos os gêneros textuais 

analisados e o foram em quantidades muito superiores às dos outros sinais 

computados (os pontos e as vírgulas foram os únicos sinais usados pelos dois 

grupos de sujeitos em todos os gêneros). Constatamos, por outro lado, que 

determinados empregos dos sinais de pontuação tinham uma vinculação com as 

características lingüísticas e/ou discursivas dos gêneros. 

 Nas cartas apareceram os seguintes sinais de pontuação: ponto, vírgula, 

ponto de interrogação, de exclamação, dois pontos, travessão e aspas. Como 

antecipamos, os pontos e as vírgulas foram os sinais mais freqüentes, mas 

outros sinais também foram usados ao menos mais de uma vez, como os dois 

pontos, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. 

 Como observou Teberosky (1994), nas cartas de opinião é possível dirigir-

se ao destinatário não só através da modalidade assertiva, mas também da 

negativa e/ou interrogativa. Compreendemos que as exclamações também 



cumprem as funções pragmáticas das cartas de opinião e, mais ainda, das 

cartas de reclamação (o nosso caso). Concebemos, portanto, que o emprego 

dos pontos de interrogação e de exclamação poderia estar relacionado àquelas 

características pragmáticas das “cartas de reclamação”. 

 Quanto aos dois pontos, observamos que tais sinais tinham a função de 

“anunciar” certos componentes da carta (destinatário, remetente e data). Embora 

essa estratégia não seja a mais “convencional”, constatamos que nas cartas os 

dois pontos cumpriam aquela função (“anunciar” componentes da carta). 

Conforme discutimos, as experiências escolares com “cabeçalhos” 

provavelmente teriam alguma relação com aquele emprego dos dois pontos 

(costumeiramente os estudantes anunciam o seu próprio nome, o professor e a 

data com dois pontos). 

 Ainda com relação às cartas, constatamos que os sujeitos, de modo geral, 

não empregavam a pontuação convencional do cabeçalho (vírgula separando 

local e data e ponto final), mas separavam sistematicamente a “saudação” (ou 

vocativo) do “corpo” das cartas, assim como a reclamação (ou o pedido) das 

justificativas (ou explicações) dadas. Embora nesses dois últimos casos as 

marcas usadas nem sempre fossem convencionais, constatamos que os 

estudantes pareciam ter alguma consciência de que aquelas partes deveriam ser 

separadas umas das outras com uma marca gráfica (geralmente o ponto ou a 

vírgula). 

 Nas fábulas apareceram os seguintes sinais de pontuação: ponto, vírgula, 

ponto de interrogação, de exclamação, dois pontos, travessão, aspas e 

reticências. Embora os pontos e as vírgulas tenham sido os mais freqüentes, 

notamos que outros sinais foram empregados de forma bastante significativa: 

dois pontos, travessão, ponto de interrogação e de exclamação. Como é comum 

encontrarmos nas fábulas trechos em discurso direto, freqüentemente 

observamos o emprego daqueles sinais nestes textos. Conforme observou 



Machado (1994), os trechos em discurso direto são marcados, de modo geral, 

através de travessões e anunciados por verbos de “elocução”, seguidos de dois 

pontos. Teberosky (1994) também destacou que os sinais de interrogação e de 

exclamação costumam aparecer vinculados ao discurso direto e aos verbos 

declarativos. 

 Já nas notícias, observamos que os alunos usaram pontos, vírgulas e dois 

pontos. Nesse caso, foi surpreendente observar que os pontos e as vírgulas 

foram empregados praticamente de modo exclusivo. Segundo Teberosky (1990; 

1994), nas notícias jornalísticas, as frases devem ser preferencialmente curtas 

(não devem ter mais que trinta palavras), de estrutura simples (sujeito-verbo-

objeto) e tendem a ser ativas e afirmativas. Kaufman & Rodriguez (1995) 

também destacaram que nas notícias são usadas, sobretudo, orações 

enunciativas (são aquelas orações que afirmam ou negam algo) breves e que 

respeitam a ordem sintática canônica. Concebemos, portanto, que tais 

características lingüísticas têm alguma influência sobre o predomínio quase que 

exclusivo de pontos e de vírgulas nas notícias por nós analisadas. 

 É surpreendente notar como os estudantes “respeitaram” a pontuação 

característica das notícias. Eles não usaram sinais que normalmente não 

aparecem (e que deveriam ser evitados, segundo certos manuais de redação) 

nas notícias, tais como os pontos de exclamação, de interrogação e as 

reticências. Além dos pontos e das vírgulas, encontramos nas notícias escritas 

pelos alunos alguns dois pontos, os quais tinham, de modo geral, a função de 

introduzir explicações ou enumerações. Esses sinais tinham, nesse caso, uma 

função muito diferente daquela que cumpriam nas fábulas (anunciar as falas das 

personagens) e mesmo nas cartas (anunciar certos componentes do texto). 

 No caso ainda das notícias, observamos que os alunos, de modo geral, 

empregavam determinadas marcas de pontuação separando a “manchete” do 

“corpo” das notícias, assim como a informação central dos detalhes do texto. Em 



outras palavras, os sujeitos pareciam ter consciência de que era necessário 

separar aquelas partes ou componentes do texto através de alguma marca ou 

sinal de pontuação, à semelhança do que ocorreu nas cartas e nas fábulas (no 

caso das fábulas, as separações eram entre o discurso direto e a narração). 

 Constatamos que o emprego de sinais de pontuação acompanhados de 

expressões como “ok” e “ass” ocorreu quase que exclusivamente nas cartas e 

nas fábulas. Diferentemente desses dois gêneros textuais, a notícia tendia a 

assumir um caráter mais impessoal, sobretudo se comparada às cartas de 

reclamação. Considerando a perspectiva do redator, Teberosky (1994) observou 

que, nas normas mais convencionais de estilo, os textos informativos (nesse 

caso, as notícias) devem ser anônimos, isto é, impessoais, ao contrário do que 

acontece nas cartas de reclamação. Nesse caso (o das cartas de reclamação), 

os textos são subjetivados: o escritor se dirige ao seu destinatário expressando 

sua subjetividade (reclamando, protestando, acusando, solicitando soluções...). 

Cremos, portanto, que os alunos não usaram aquelas expressões nas notícias 

porque provavelmente tinham alguma consciência daquelas restrições em 

relação àquele gênero. 

 Ao analisar as composições textuais dos alunos, vimos que em 

determinadas situações certos conectivos substituíam os sinais de pontuação ou 

acompanhavam-nos. Constatamos que nas fábulas e nas notícias tais 

fenômenos eram bastante semelhantes. Em ambos os casos, os sujeitos 

estabeleciam as ligações entre as partes do texto usando alguns daqueles 

conectivos em substituição à pontuação (aí, e) ou acompanhando-a (aí, e, então, 

mas...). No caso das cartas, ao contrário, observamos que os estudantes usaram 

basicamente a conjunção “e” como substituta da pontuação ou como pista dos 

locais onde deveriam colocar alguma marca de pontuação. 

 É interessante registrar que enquanto nas fábulas e nas notícias o “aí” e o 

“então” cumpriam intensivamente aquelas funções agora mencionadas, nas 



cartas tais conectores não apareceram assumindo esse papel (nesse caso, era a 

conjunção “e” que assumia essa função). Como as fábulas e as notícias são 

textos “narrativos”, cremos que a ordenação temporal dos fatos ou ações e a 

relação causa-efeito características do tipo de texto “narração” favoreceram o 

surgimento de conectores vinculados a seqüências temporais e causais (aí, 

então...). Em outras palavras, parece que nos “textos narrativos” aqueles 

coesivos emergiam como uma conseqüência da própria atividade discursiva de 

narrar (articular as diferentes ações e fatos que ocorrem de modo sucessivo). 

 Nas análises dos textos dos alunos, encontramos algumas “construções”, 

que chamamos “rotinas peculiares”, que consistiam em procedimentos 

sistemáticos que transgrediam convenções vinculadas à pontuação, como por 

exemplo a marcação dos parágrafos em linhas alternadas (linha sim, linha não). 

Essas “rotinas” eram usadas basicamente pelos mesmos estudantes nos três 

gêneros analisados (convém destacar que eram poucos os alunos que lançavam 

mão daqueles “procedimentos”). 

 Comparando os dois grupos de sujeitos, constatamos que os estudantes 

da 4a série usaram uma quantidade e uma variedade maior de sinais de 

pontuação nos três gêneros de texto analisados. Considerando cada um dos 

gêneros, notamos que apenas aqueles alunos (os da 4a série) usaram ponto de 

interrogação, travessão e aspas nas cartas, ponto de interrogação, dois pontos, 

aspas e reticências nas fábulas e dois pontos nas notícias. No entanto, nas duas 

turmas predominaram, em todos os gêneros, os pontos e as vírgulas. Convém 

ressaltar que, no caso das notícias, os dois grupos de alunos usaram 

basicamente os mesmos sinais (pontos e vírgulas), embora os estudantes da 4a 

série tenham empregado alguns dois pontos. 

 Considerando os três gêneros textuais analisados, observamos também 

que os estudantes da 4a série demonstraram ter um desempenho melhor quando 

comparados aos do Módulo 3 tanto nas categorias gerais relacionadas ao “texto” 



(presença de sinais de pontuação, marcação das extremidades do texto, 

emprego de pontuação interna) como nas ligadas às “partes do texto” (emprego 

de maiúscula textual e de determinados sinais de pontuação, como o ponto e a 

vírgula). Curiosamente, no caso das vírgulas, vimos que os estudantes da 4a 

série tiveram mais empregos inadequados que os do Módulo 3. Conforme 

discutimos, isso deve ter ocorrido provavelmente porque os alunos da 4a série 

usaram muito mais vírgulas (some-se a isso as dificuldades inerentes ao 

emprego convencional das vírgulas, observada mesmo em adultos com longa 

escolarização). De um modo geral, os alunos das duas turmas usavam os 

pontos mais adequadamente que as vírgulas. 

 Embora não fosse nosso objetivo analisar os conhecimentos que os 

sujeitos demonstraram ter sobre os gêneros textuais estudados (carta, fábula e 

notícia), descreveremos, em linhas gerais, alguns conhecimentos textuais 

(aspectos macro e/ou superestruturais) observados nas composições escritas 

dos aprendizes. 

 Embora nem sempre as cartas assumissem uma configuração mais 

“convencional” (componentes da carta e organização espacial peculiar), 

observamos que, de modo geral, os alunos escreviam usando certas expressões 

ou formas de tratamento comuns àquelas cartas (de reclamação, dirigidas à 

direção da escola), tais como “senhora diretora”, “querida diretora”, “(muito) 

obrigado”, “por favor”, etc. Os estudantes também colocavam em seus textos 

certos componentes essenciais, como a data, o nome do destinatário e do 

remetente. Curiosamente, alguns dos estudantes adultos deixaram de registrar 

informações importantes, como o nome do destinatário e, às vezes, até mesmo 

do remetente. Nem sempre esses mesmos alunos usavam formas de tratamento 

próprias às cartas. 

 No caso das fábulas, constatamos que, de modo geral, os sujeitos 

colocavam um título (na maior parte dos casos, “a lebre e a tartaruga”) e usavam 



certas expressões convencionais de abertura (“era uma vez”, “um dia”) e de 

fechamento (normalmente a palavra “fim”). Com base em uma análise 

assistemática das fábulas, notamos que os textos dos alunos adultos nem 

sempre eram “completos” (às vezes começavam as fábulas sem delinear 

claramente o cenário e as personagens ou mesmo não tinham um fim). 

Observamos no final da fábula de um dos adultos comentários pessoais: “Esta é 

uma boa lição não devemos / menosprezar o nosso adversario por mais / fraco 

que ele seja. Pois quando nos acomodamos / o nosso adversario fica forte e 

vence o desafio” (Sujeito 322)34. 

 Já no caso das notícias, a maior parte dos alunos colocava “manchete” e, 

às vezes, “local” e “data” (alguns escreveram o nome do jornal). Curiosamente, 

algumas crianças (4a série) concluíram suas notícias escrevendo a expressão 

“atenciosamente”, comumente presente nas cartas: Observamos que alguns dos 

estudantes adultos (Módulo 3) escreveram, nas notícias, “comentários” ou 

“relatos pessoais”, de modo semelhante ao constatado por Teberosky (cf. 1990; 

1992; 1994) ao analisar a reescrita de notícias de adultas com pouca 

escolarização. Eis alguns extratos daqueles casos: “A baleia por ser um animal 

de grande / porte se encalha facilmente. principalmente / nas praias do. Nordeste 

por ser uma area que / contem mais pedras...” (sujeito 332). Fui no mar de 

Jaboatão, e lá encontrei / uma baleia morta e ninguém podia chega / perto que 

estava com mal cheiro. (sujeito 333). Observamos também que as “manchetes” 

criadas por alguns dos estudantes do Módulo 3 não refletiam as características 

textuais de uma “manchete” de uma notícia. Eles escreviam títulos como “A 

baleia”, “A baleia encalhada” e a “A baleia morta” e outros semelhantes. 

                                                 
34 As barras (/) usadas nesse e no trecho do parágrafo seguinte correspondem às separações 
entre as linhas gráficas do texto dos alunos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 O objetivo deste estudo consistia em analisar, numa perspectiva 

exploratória, o aprendizado da pontuação em textos ligados a gêneros 

diferentes, produzidos por crianças e adultos pouco escolarizados. Considerando 

esse objetivo maior, desenvolvemos nossa investigação buscando identificar e 

comparar os sinais de pontuação usados (quantidade e variedade) e as 

estratégias de emprego daqueles sinais em cartas, fábulas e notícias. 

 Nossos resultados demonstraram que, de um modo geral, a maior parte 

dos sinais de pontuação apareceram nos textos que constituíram o corpus 

analisado, excetuando-se os parênteses e o ponto-e-vírgula. Os sinais mais 

freqüentes foram o ponto e a vírgula, aparecendo em seguida os dois pontos, o 

travessão, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as aspas e as 

reticências. Esses dados assemelham-se com aqueles encontrados por Rocha 

(1994), Ferreiro (1996) e Cardoso (2003). 

 Com base na análise dos textos dos alunos, constatamos que os sinais de 

pontuação (tanto a quantidade como a variedade) usados tinham uma relação 

com as características dos gêneros estudados. Nas cartas de reclamação, os 

pontos e as vírgulas foram predominantes, embora sinais como dois pontos, 

ponto de exclamação e ponto de interrogação também tenham sido usados. Já 

nas fábulas, além dos pontos e das vírgulas, encontramos outros sinais com 

freqüências consideráveis, sendo estes associados à notação do discurso direto: 

dois pontos, travessão, ponto de interrogação e de exclamação. No caso das 

notícias, surpreendentemente, os pontos e as vírgulas foram usados quase que 



exclusivamente (além desses sinais, encontramos alguns dois pontos). 

Schneuwly (1998) também observou que os sujeitos de seu estudo (estudantes 

da 4a, 6a e 8a séries e adultos) pontuavam de modo diferenciado “textos 

informativos” (instrução de jogo) e “textos argumentativos” (carta ao leitor). 

Naquele estudo, o autor observou que existiam mais pontos que vírgulas nos 

textos argumentativos, ao contrário dos textos informativos. 

 Em nossos resultados, vimos também que os estudantes demonstraram, 

nos três gêneros de texto, um desempenho satisfatório em todas aquelas 

categorias adotadas na análise dos dados (ausência de sinais de pontuação, 

marcação das extremidades do texto...), com exceção daquela que se referia ao 

emprego de vírgulas (nesse caso, a maior parte das ocorrências eram não-

convencionais). 

 Comparando os grupos de sujeitos estudados, constatamos que as 

crianças (4a série) usaram mais sinais de pontuação que os adultos com pouca 

escolarização (Módulo 3) nos três gêneros textuais. Em outras palavras, aqueles 

estudantes (crianças) usaram mais sinais tanto se considerarmos a quantidade 

(quantos sinais usaram) como a variedade (quantos sinais diferentes usaram). 

Observamos também que as crianças (4a série) tiveram, de um modo geral, um 

desempenho melhor naquelas categorias a que nos referimos há pouco no 

parágrafo anterior. 

 Os nossos dados colocaram em evidência que a pontuação usada nas 

produções textuais dos estudantes parecia ter uma relação com os gêneros 

textuais elaborados. Como exemplos disso, destacamos a ausência de ponto de 

interrogação, ponto de exclamação e reticências nas notícias, assim como a 

presença significativa de dois pontos, travessão, ponto de interrogação e de 

exclamação nas fábulas, sobretudo nos diálogos ou em suas imediações. Como 

a pontuação não é um objeto de conhecimento “estável”, mas depende, entre 

outras coisas, das características dos gêneros textuais a serem produzidos, 



concebemos que naqueles casos, assim como em outros, os sujeitos estavam 

nos dando indícios de alguns dos seus conhecimentos sobre a macro-estrutura e 

a pontuação daqueles gêneros escritos. 

 Em nossas análises, constatamos também que em certos contextos a 

pontuação usada pelos sujeitos parecia manter uma relação com certas palavras 

ou expressões. Em primeiro lugar, observamos que determinados sinais de 

pontuação (comumente o ponto de exclamação e os dois pontos) 

acompanhavam expressões como “ok” e “ass”. Em segundo lugar, vimos que 

certos conectores substituíam a pontuação (aí, e) ou a acompanhavam (aí, e, 

então, mas...). Constatamos que aquele primeiro caso era bastante comum nas 

cartas e nas fábulas, mas não nas notícias. Com relação ao segundo, vimos que 

as fábulas e as notícias assemelhavam-se, diferenciando-se das cartas (nas 

cartas era basicamente a conjunção “e” que cumpria aquelas funções). 

 Em nossos dados, também pudemos observar alguns casos que 

chamamos de “rotinas peculiares” (certos procedimentos rotineiros que rompiam 

certas convenções vinculadas à pontuação): marcação dos parágrafos (alíneas) 

em linhas alternadas (linha sim, linha não); emprego de ponto no início dos 

parágrafos; emprego de vírgulas ao final dos parágrafos; emprego de travessão 

no início e de ponto no final de linhas gráficas do texto alternadamente. 

 Quando analisamos os desempenhos dos alunos da 4a série 

considerando os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL-SEF, 1997), 

concluímos que aqueles desempenhos correspondiam, ao menos parcialmente, 

a alguns dos “critérios de avaliação” estabelecidos no documento. Em nossos 

resultados, vimos que os estudantes conseguiam “escrever textos com 

pontuação35 e ortografia convencional, ainda que com falhas, utilizando alguns 

recursos do sistema de pontuação” (p. 135). Em outras palavras, conforme os 

                                                 
35 Os grifos são nossos nesta e nas citações seguintes deste e do próximo parágrafo. 



PCN, os estudantes concluintes do 2o ciclo36 deveriam demonstrar “... 

conhecimento sobre o sistema de pontuação, segmentando o texto em frases, 

pontuando diálogos, etc” (p.135). Por outro lado, vimos que eles (os alunos) nem 

sempre escreviam textos “... utilizando os recursos coesivos básicos (nexos e 

pontuação) e apropriados” (p.135). Conforme nossas análises, os aprendizes 

não usavam em todas as situações necessárias os recursos coesivos oferecidos 

pela pontuação, recorrendo, muitas vezes, a certos conectivos (aí, e...) em 

substituição aos sinais de pontuação. 

 Quando consideramos os desempenhos dos alunos adultos em relação 

ao documento curricular nacional destinado à Educação de Jovens e Adultos 

(Ribeiro, 2001), constatamos que o desempenho de alguns daqueles alunos não 

corresponde a certas expectativas expressas naquela proposta curricular. 

Conforme aquelas expectativas, estariam em condições de receber a certificação 

correspondente à conclusão da 4a série os jovens e adultos que tivessem a 

capacidade de, entre outras coisas, “produzir uma mensagem escrita (por 

exemplo, uma carta ou relato de experiências pessoais) separando e 

seqüenciando as idéias por meio do uso de pontuação e de nexos gramaticais” 

(p. 228). Como vimos, nossos dados demonstraram que aqueles alunos usavam 

poucos sinais de pontuação (quantidade e variedade) quando comparados às 

crianças de 4a série e alguns deles nem sequer usavam aquelas marcas em 

seus textos (ausência de sinais de pontuação). 

 Considerando que os jovens e adultos não-escolarizados ou com pouca 

escolarização são membros de grupos sociais de tradição mais oralizada, 

conforme sugere Kleiman (2000), suspeitamos que certos recursos da escrita, e 

mais especificamente os exclusivos daquele âmbito, como é o caso da 

pontuação, não seriam tão evidentes assim para os membros daqueles grupos 

                                                 
36 O término do 2o ciclo corresponde à conclusão do 1o segmento do Ensino Fundamental (1a a 
4a séries) 



sócio-culturais. Como observou Ferreiro (1996), “a pontuação é parte do que se 

escreve, não do que se diz. São marcas silenciosas que guiam a interpretação” 

(p.153). Conforme essa mesma autora, a presença da pontuação “... pode ser 

considerada como indício da intenção de produzir um texto para ser interpretado, 

e não de meramente grafar uma narrativa oral” (p.141). 

 Como vimos, os nossos sujeitos alunos da 4a série usaram uma 

quantidade e uma variedade de sinais de pontuação relativamente alta, assim 

como demonstraram um desempenho satisfatório no emprego convencional 

daqueles sinais. Esses resultados diferenciam-se daqueles encontrados em 

outros estudos (cf. Rocha, 1994; 1996; Silva & Brandão, 1999), nos quais muitos 

sujeitos pontuavam pouco ou não pontuavam seus textos. Como naqueles casos 

as crianças eram estudantes de séries mais iniciais (1a a 3a séries e 3a série, 

respectivamente), cremos que encontramos aqui um possível efeito geral da 

experiência escolar e um efeito da leitura de diferentes gêneros escritos. Embora 

estejamos considerando os efeitos da escolarização, concordamos com Cardoso 

(2003) que a apropriação da pontuação não é um processo linear. Essa mesma 

autora observou, ao analisar a produção escrita de 14 crianças ao longo da 1a a 

4a série, que aquela apropriação está “... relacionada com as condições e 

oportunidades oferecidas pela escola, bem como com as experiências de 

letramento, ocorridas nas práticas sociais de leitura e escrita” (p.125). 

 Se alguns estudos, como o de Ferreiro & Teberosky (1999), destacaram 

diferenças no desempenho de crianças de classes sociais distintas, associando 

aqueles desempenhos às experiências extra-escolares dos alunos, 

compreendemos que as explicações daquelas diferenças não se resumem 

apenas à classe social dos estudantes. Como vimos, os dados do nosso estudo 

mostraram que as diferenças de desempenho entre os sujeitos ocorreram entre 

grupos de uma mesma classe social (os sujeitos eram alunos de escolas 

públicas situadas em bairros populares), mas que tinham tipos de escolarização 



diferenciados (embora fossem equivalentes quanto ao nível da certificação 

escolar). Ao contrário das crianças (alunos da 4a série), os jovens e adultos que 

estavam concluindo o 1o segmento do Ensino Fundamental (1a a 4a série) não 

tinham realizado o percurso regular da escolarização obrigatória37. 

 Consideramos que uma questão importante, não aprofundada neste 

estudo, se refere às relações entre o emprego da pontuação e a capacidade de 

produzir diferentes gêneros textuais escritos. Em outras palavras, consideramos 

relevante analisar as relações entre os conhecimentos macro-lingüísticos (a 

capacidade de produção de textos) e os conhecimentos micro-lingüísticos (o 

emprego da pontuação)38. Compreendemos que esta lacuna poderá ser 

preenchida por futuras pesquisas que examinem aquela relação em diversos 

gêneros escritos. Ferreiro (1996) observou, por exemplo, que a completude das 

histórias relacionava-se significativamente com aumento no emprego 

(quantidade e variedade) de sinais de pontuação. Nossos dados também 

remetem à necessidade de aprofundar melhor essa questão, não apenas em 

relação às histórias, mas também em outros gêneros de texto. 

 Os resultados de nosso estudo, embora de natureza exploratória, 

contribuíram para mostrar que a relação existente entre a pontuação e os 

gêneros textuais precisa ser considerada tanto no âmbito do aprendizado como 

no do ensino. Afinal, não é a mesma coisa aprender a pontuar uma fábula, uma 

notícia, uma carta, um poema, uma história em quadrinhos... E também não é a 

mesma coisa (ou, pelo menos, não deveria ser) ensinar a pontuar aqueles 

diferentes gêneros de texto. 

                                                 
37 De um modo geral, os alunos adultos dos programas de Educação de Jovens e Adultos 
regressaram à escola muitos anos após tê-la abandonado ou nem sequer estiveram nela. 
Quanto aos adolescentes, são em sua maior parte oriundos da escolarização regular (são 
remanejados após sucessivas repetências, em função da distorção idade-série). 
38 Embora os sinais de pontuação componham, ao lado de outros conhecimentos notacionais 
(como a ortografia), a superfície do texto, compreendemos que aquelas marcas superficiais têm 
uma relação bastante estreita com as dimensões mais “profundas” dos discursos. 



 Concebemos, portanto, que nas práticas escolares vinculadas ao eixo 

didático “análise lingüística” devem ser garantidos momentos sistemáticos de 

análise e de reflexão sobre a pontuação característica dos diversos gêneros 

escritos. Naqueles momentos de análise e reflexão sobre a língua, cremos que 

os alunos precisam ser ajudados a explicitarem seus conhecimentos sobre a 

norma e sobre a textualidade vinculados àquele objeto de saber (discutir, por 

exemplo, a função que os dois pontos geralmente assumem numa história ou 

numa fábula e numa nota de enciclopédia). 

 Em síntese, cremos que uma das vias que poderia ser adotada na 

organização e/ou progressão do ensino de pontuação seria a consideração das 

peculiaridades dos diversos gêneros textuais, conforme sugeriu Mendonça 

(2001) ao analisar livros didáticos. Em outras palavras, ao analisar a pontuação 

com os alunos deveríamos levar em conta a inevitável relação entre a pontuação 

e os gêneros escritos (não pontuamos “textos abstratos”, mas gêneros de texto 

com propriedades lingüísticas e discursivas peculiares). 

 Convém ressaltar ainda uma implicação deste estudo diretamente 

relacionada às turmas de Educação de Jovens e Adultos. Embora conscientes 

das diversas dificuldades existentes naquela modalidade de ensino (entre outras, 

a descontinuidade da freqüência dos alunos à escola, o que dificulta um 

tratamento sistemático de certos conteúdos escolares), cremos que os jovens e 

os adultos precisam ser auxiliados a se apropriarem, gradativamente, das 

marcas de pontuação, já que estas constituem recursos lingüísticos 

fundamentais na compreensão e na produção de textos. Sugerimos também que 

outros estudos aprofundem a análise sobre como os adultos com pouca 

escolarização concebem e usam aquele objeto de conhecimento relacionado à 

língua escrita, examinando, particularmente, o efeito que exercem, em tal 

processo, as oportunidades escolares e extra-escolares de leitura e produção de 

textos. 



 Com este estudo pretendíamos contribuir para a compreensão do 

aprendizado da pontuação em gêneros textuais diferentes, numa perspectiva de 

didática de conteúdos específicos. Como analisamos os conhecimentos dos 

aprendizes vinculados a um determinado objeto de conhecimento ensinado pela 

escola, acreditamos que os resultados aqui apresentados poderão fornecer 

subsídios à elaboração de estratégias didáticas pautadas nas evidências 

empíricas sobre como os estudantes se apropriam daquele objeto de saber 

vinculado à notação escrita e à textualidade. 
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ANEXO I: A LEBRE E A TARTARUGA 
 
 A lebre, muito rápida e muito convencida, vivia a zombar da lentidão da 
tartaruga. Quando passava por ela correndo, dizia: 

 – Saia da frente, sua besta embonecada! Não atrapalhe minha corrida! 
 A tartaruga fazia de conta que não ouvia; mas, um dia reclamou: 

 – Você sempre zomba de mim – queixou-se. – Estou muito aborrecida. 
 – Está bem – disse a lebre – Nós duas vamos apostar uma corrida. E, se 
você me vencer, deixarei de provocá-la. 

 A tartaruga aceitou o desafio e todos os animais se acomodaram para 
assistir à corrida. 
 Dado o sinal de largada, a lebre partiu como um raio, deixando para trás a 
tartaruga, que avançava em seu passo calmo, sem perder a coragem. 
 Enquanto ia disparada, à frente, a lebre murmurava: 

“Como essa tartaruga é boba! Como pode imaginar que conseguirá 
vencer esta corrida?” 

 E resolveu repousar um pouco à sombra de uma árvore. “Esperarei a 
tartaruga passar”, pensou. 
 E, ao vê-la passar, zombou dela: 

 – Como vai, tartaruguinha? Está cansada, hein? Mas como você está 
suando! 

 A tartaruga, porém, não respondeu e continuou sua marcha, como se não 
a tivesse ouvido. 

 – Como é presunçosa a lebre... comentou um rato que assistia à cena. 
 A lebre caiu num sono profundo e, com isso, a tartaruga acabou chegando 
primeiro ao final combinado. Quando a lebre acordou, teve a amarga surpresa 
de haver perdido a corrida. 
 Todos os animais do bosque organizaram uma linda festa em 
homenagem à tartaruga. 



ANEXO II: BALEIA MORTA ENCALHA NO LITORAL DE JABOATÃO 
 
O animal foi encontrado por pescadores e trazido à costa pernambucana por 
correntes marinhas. O adiantado estado de decomposição impediu a 
identificação da espécie e local de origem. 
 

Uma baleia morta com 12 metros de comprimento encalhou, ontem pela 
manhã, na Ilha do amor, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do 
Recife. De espécie ainda desconhecida, o mamífero foi visto boiando no litoral 
do município, no fim da tarde de anteontem. Cinco pescadores e um barqueiro 
de Barra de Jangada, também em Jaboatão, foram os primeiros a ver o animal 
encalhado. “Vim andar na praia, por volta das 5h30, e vi a baleia toda na praia, 
por causa da maré baixa”, contou o barqueiro Antônio Martins dos Santos, 29 
anos. 
 A presença do mamífero atraiu dezenas de curiosos para o pontal de 
Barra de Jangada. “Hoje está com movimento de fim de semana. Tomara que 
eles comam e bebam muito pra gente faturar”, comentou a garçonete Ana Maria 
Oliveira, 25. O coordenador da orla de Jaboatão, Declácio Sales, comentou que 
as autoridades do meio ambiente do Estado somente chegaram ao local depois 
do meio-dia. “Ligamos para o Ibama, procuramos o conselho de Meio Ambiente, 
chamamos o Corpo de Bombeiros (CB), mas ninguém veio retirar o animal. O 
mau cheiro já está infestando a praia”, lamentou Declácio. 
 Segundo ele, uma equipe do (CB) esteve no local pela manhã e deixou a 
área dizendo que iria buscar uma lancha para retirar o mamífero. Meia hora 
depois, Sales recebeu a informação de que os bombeiros não poderiam fazer a 
retirada, pois o único barco capaz de remover o animal correria risco de encalhar 
nas pedras próximas à ilha. 
 Por volta das 12h30, uma equipe do Centro de Mamíferos Aquáticos 
(CMA), do Ibama, e o secretário de Meio Ambiente de Jaboatão, Gerard 
Langlois, chegaram ao local. A veterinária do conselho de Meio Ambiente 
Ketteny de Souza afirmou que não há como determinar com exatidão a espécie 
ou a origem da baleia, por causa do grau de decomposição da carcaça. “Ela está 
morta a mais de uma semana. Provavelmente, trata-se de uma jubarte ou de 
uma cachalote”, opinou. 
 Ketteny de Souza disse que a jubarte migra do sul do país para a costa da 
Bahia nesta época do ano. “Nesse caso, depois de morto, o mamífero chegou ao 
Estado trazido por correntes marinhas”. 
 Gerard Langlois assumiu a responsabilidade pela remoção da baleia. Com 
a impossibilidade da retirada do animal pelo mar, o secretário decidiu retalhar o 
mamífero e enterrar na própria Ilha do Amor. “Daqui a um ano, vamos 
desenterrar e remontar o esqueleto, para expor no Museu do Mar, que vamos 
inaugurar em Barra de Jangada”, prometeu. 
 
(Jornal do Commercio-30/11/2002) 
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