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A maior riqueza
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é sua incompletude.
Nesse ponto
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Não aguento ser apenas
um sujeito que abre
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válvulas, que olha o
relógio, que compra pão
às 6 da tarde, que vai
lá fora, que aponta lápis,
que vê a uva etc. etc.
Perdoai. Mas eu
preciso ser Outros.
Eu penso
renovar o homem
usando borboletas.
Manoel de Barros
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RESUMO
GOZZI, Marina Bulbow. O uso da pontuação na escrita infantil – uma abordagem
longitudinal. 147 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de São
Paulo. São Paulo, 2017.
A pontuação é parte integrante da língua escrita e sua aprendizagem significa uma importante
construção cognitiva que favorece as práticas do ler, escrever e interpretar. Fazer uso de
marcas pontuacionais em um texto pressupõe uma certa consciência linguística na
composição discursiva e na organização textual. Tendo como pressupostos que a
aprendizagem da leitura e da escrita é um direito de todo cidadão brasileiro e que essa
habilidade deve ser desenvolvida em âmbitos escolares (incluindo a assimilação de recursos
linguísticos como a pontuação), a presente pesquisa tem por objetivo analisar de que forma a
pontuação aparece nas produções infantis de um grupo de alunos de Ensino Fundamental e
como ocorre a progressão desse uso em um “período-chave” para o caso estudado, qual seja:
do 2º semestre do 3º ano ao 1º semestre do 5º ano. Para isso, por meio de uma pesquisa
qualitativa longitudinal, foi realizado o estudo de caso que envolveu o acompanhamento de
um grupo de 12 alunos de uma escola estadual, localizada na Região Leste da cidade de São
Paulo. Nas quatro etapas da coleta (realizadas com intervalos de seis meses), foram propostas
duas atividades para posterior análise: reescrita e correção textual. Ancorada nas concepções
interacionistas e construtivistas de língua, ensino e aprendizagem, a análise dos dados
permitiu verificar que o grupo de alunos estudado incorporou gradualmente as marcas de
pontuação, evidenciando modos de apropriação relacionados à frequência e à
convencionalidade das construções linguísticas mais usuais, havendo, no entanto, espaço para
experimentações pessoais e hipóteses endógenas de formas mais ou menos sistematizadas.
Esse dado corrobora a ideia de que, no esforço cognitivo para compreender a escrita, as
crianças são capazes de levantar hipóteses sobre o uso da pontuação; é por meio desses usos
singulares que vão, gradativamente, compreendendo a função de cada marca pontuacional e
fazendo as sistematizações necessárias. Foi possível constatar, também, que, durante a
sucessão dos anos escolares, a progressão do uso da pontuação manteve um certo paralelismo
nos diferentes tipos de atividade, o que comprova a ideia de que a compreensão sobre o papel
das marcas pontuacionais pode ser transposta para diferentes práticas de escrita. Em que pese
o interesse pedagógico dessa aprendizagem, consubstanciada cada vez mais pelo uso
sistemático e convencional da pontuação, questiona-se o quanto ela pode se contrapor à
postura de um escritor que, conformando-se com as regras, deixa de se arriscar na produção
textual.

Palavras-chave: Língua escrita. Produção textual. Sistema de pontuação. Ensino da escrita.
Reescrita. Correção textual.
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ABSTRACT
GOZZI, Marina Bulbow. The use of punctuation in children's writing - a longitudinal
approach. 147 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de São
Paulo. São Paulo, 2017.
The punctuation is an integral part of the written language and its learning means an important
cognitive construction which favors the practices of reading, writing and interpreting. Making
use of the punctuation marks in a text assumes a certain linguistic awareness in both the
discursive composition and textual organization. Starting from the assumptions that learning
reading and writing is a right of every Brazilian citizen and that these skills must be
developed in the school spheres (including the assimilation of linguistic resources as the
punctuation), the present research aimed to analyze how the punctuation appears in the
children's productions of a group of elementary school students and how the progression of
such use happens in a "key-period" for the case studied: from the 2nd semester of the 3rd
grade/year to the 1st semester of the 5th grade. To do so, by means of a qualitative
longitudinal research, it was conducted a case study which involved the monitoring of a 12student group from a state school, located in the East side of the São Paulo. n the four stages
of collection (held every six months), two activities were proposed for further analysis:
rewriting and textual correction. Anchored in the constructivist and interactionist concepts of
the language, teaching and learning, data analysis has allowed us to see that the group of
students which was studied, gradually incorporated the punctuation marks, revealing modes
of incorporation related to frequency and the conventionality of the most usual language
constructions, there is however, space for personal trials and endogenous hypothesis in more
or less systematized ways. This information supports the idea that, in the cognitive effort to
understand the writing, the children are able to raise hypothesis about the use of the
punctuation; it is through these singular uses that they will gradually understand the function
of each punctuation mark and do the necessary systematizations. It was also possible to
conclude, that during the succession of the school years, the progression of the punctuation
use kept a certain parallelism in the different activity types, which proves that the
understanding about the role of punctuation marks can be transposed to different writing
practices. Despite the pedagogical interest of this learning, increasingly substantiated by the
regular and conventional use of punctuation, we wonder how it can contrast with the posture
of an writer who, conform edwith the rules, stop taking chances on textual production.

Keywords: Written language. Textual production. Punctuation system. Teaching of writing.
Rewriting. Textual correction.
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INTRODUÇÃO

A leitura é um direito, não é um luxo, nem uma obrigação. Não é um luxo das elites
que possa ser associado ao prazer e à recreação, tampouco uma obrigação imposta
pela escola. É um direito de todos que, além disso, permite um exercício pleno da
democracia.
Emília Ferreiro

Quando a alfabetização é compreendida como a formação do sujeito capaz de se
inserir na sociedade letrada, interpretando o seu mundo e assumindo-se como
senhor da sua própria palavra na relação com os outros, o que fica evidente é a
complexidade dos desafios a serem enfrentados. Desafios que superam a instância
estritamente pedagógica e alcançam também as esferas social, política, econômica
e cultural.
Silvia M. Gasparian Colello

A aprendizagem da leitura e da escrita, como um direito de todo e qualquer cidadão
brasileiro, parece ser um consenso na sociedade. Entretanto, na prática, essa conquista nem
sempre está assegurada.
Esse problema está intimamente ligado ao fracasso de uma legitimada tarefa da
instituição escolar: o dever de ensinar a ler e a escrever. Tarefa essa que tem por objetivo
maior aprofundar a relação da criança com o mundo da escrita, oferecendo a possibilidade de
inserção social e efetiva prática da cidadania.
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Os resultados apresentados no último relatório do Indicador de Alfabetismo Funcional
1

(Inaf) (2015-2016) mostram que 27% das pessoas investigadas foram classificadas como
analfabetas funcionais, sendo consideradas analfabetas 4% dessas pessoas, ou seja, aquelas
que não conseguem realizar tarefas simples que envolvam leitura de palavras e frases. Foram
classificadas como alfabetizadas funcionais 73%: 42% estão no grupo elementar, pessoas com
capacidade de realizar leitura de uma ou mais unidades de informação em textos diversos de
extensão média, fazendo pequenas inferências; 23% encontram-se no grupo intermediário,
revelando habilidades de leitura, escrita e com capacidade de sintetizar ideias centrais de
textos e captar efeitos de sentido; e apenas 8% inserem-se no grupo de alfabetismo pleno,
revelando domínio de habilidades que praticamente não mais impõem restrições para
compreender e interpretar textos em situações usuais.
Os resultados do Inaf (2015-2016) revelam, também, que, dentre as pessoas que
cursaram parcialmente ou finalizaram o Ensino Médio, apenas 9% pertencem ao grupo
denominado Pleno. Para fazer parte das estatísticas deste último grupo de proficiência, é
preciso elaborar textos de maior complexidade com base em elementos de um contexto dado,
opinando sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto e não demonstrar restrições para
compreender e interpretar textos em situações usuais.
Para complementar essas informações, dados do último censo realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)2 (2010) apontam que o número de brasileiros
com Ensino Médio ou Superior cresceu quase 30 milhões na década 2000-2010. Entretanto,
somente 62% das pessoas com Ensino Superior e 35% das pessoas com Ensino Médio
completo são classificadas como plenamente alfabetizadas. Esses dados indicam que os
avanços no nível de escolaridade da população nem sempre têm garantido ganhos
equivalentes no domínio das habilidades de leitura e escrita. Isso significa que:
Ainda que crianças e jovens tenham acesso às escolas, ainda que eles consigam
permanecer nas salas de aula por mais de quatro anos, não há garantia de que seja
cumprido o mais básico dos objetivos da escolaridade: a efetiva aprendizagem da
língua escrita (COLELLO, 2011b, p. 74-75).
1

O Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), pesquisa realizada em parceria com a ONG Ação Educativa e o
Ibope, mensura o nível de alfabetismo da população brasileira entre 15 e 64 anos, avaliando suas habilidades e
práticas de leitura, de escrita e de realização de cálculos aplicadas ao cotidiano. <http://www.ipm.org.br/ptbr/Paginas/default.aspx>Acesso em: 4 jan. 2017.
2O

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se constitui como principal provedor de dados e
informações do País, atendendo às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos
órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal. <http://www.ibge.gov.br/home/> Acesso em: 4
jan. 2017.
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Outros dados ampliam as evidências sobre o problema do alfabetismo no Brasil, em
grande parte tributário de um sistema escolar caótico. Por exemplo, os resultados de diversas
avaliações externas pelas quais passam nossos alunos tanto em seus municípios, estados,
como também as de âmbito nacional (a Prova Brasil3, para avaliar o início da escolaridade; e
o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem4, que avalia os anos finais), confirmam a
situação que queremos evidenciar: desde a alfabetização até os níveis mais elevados da
escolarização, não temos a garantia da significativa aprendizagem da língua materna.
Com base nas avaliações feitas, é possível concluir, assim como Geraldi (2013, p. 39),
que:
No inventário das deficiências que podem ser apontadas como resultados do que já
nos habituamos a chamar de “crise do sistema educacional brasileiro”, ocupa lugar
privilegiado o baixo nível de desempenho linguístico demonstrado por estudantes na
utilização da língua, quer na modalidade oral, quer na modalidade escrita.

Essa realidade é extremamente preocupante em face da expectativa de que nossos
alunos, ao terminarem o Ensino Médio, estejam prontos para viver no mundo letrado, sabendo
ler e escrever, comunicando-se e fazendo uso da língua materna com propriedade e eficácia,
já que são pessoas que, tendo cumprido a escolaridade básica, deveriam ter atingido os
objetivos assumidos pela escola. São indivíduos que, social e pedagogicamente, deveriam ser
considerados leitores e escritores. E, sobretudo, deveriam ser considerados aptos para
enfrentar o mercado de trabalho ou a vida universitária.
Como isso não vem acontecendo, essas pessoas carregam, em diferentes níveis, as
consequências do fracasso escolar, um prejuízo para a vida toda.

3

A Prova Brasil é uma avaliação diagnóstica, cujo objetivo visa a investigar o desenvolvimento das habilidades
relativas à alfabetização e o letramento em Língua Portuguesa e Matemática. É aplicada nos alunos do 2º ano do
ensino fundamental das escolas públicas brasileiras duas vezes ao ano (no início e no fim). Essa avaliação é
dirigida aos alunos que passaram por, pelo menos, um ano escolar dedicado ao processo de alfabetização, sendo
composta de testes de Língua Portuguesa e de Matemática. Segundo os seus pressupostos, essa prova pretende
fornecer aos professores e gestores mais informações para auxiliá-los no monitoramento e na avaliação dos
processos de desenvolvimento da alfabetização e das habilidades iniciais em Matemática oferecidos nas escolas
públicas brasileiras, principalmente no que diz respeito à aquisição de habilidades de leitura e de
Matemática.<http://portal.mec.gov.br/prova-brasil> Acesso em: 4 jan. 2017.
4

O Exame Nacional do Ensino Médio(Enem) foi criado em 1998 com o intuito de avaliar o desempenho do
estudante ao terminar a educação básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de
escolaridade. A partir de 2009, passou a ser utilizado, também, como mecanismo de seleção para o ingresso no
ensino superior. <http://enem.inep.gov.br/> Acesso em: 4 jan. 2017.
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É triste a constatação de que a nossa sociedade, supostamente democrática (e,
portanto, pautada pela convicção do direito de aprender e dever de ensinar), convive
com a realidade de estar substituindo o caos da desescolarização pelo fracasso da
escolaridade (COLELLO, 2012, p. 90).

Na análise desse problema, vale destacar a contradição entre os resultados obtidos
pelas avaliações escolares e o que temos como orientações didáticas nas diretrizes curriculares
em vigor em nossas escolas. No currículo de Língua Portuguesa do Estado de São Paulo –
Ciclo I – Ensino Fundamental (2008, p. 8), por exemplo, encontramos o seguinte princípio:
O desenvolvimento da competência de ler e escrever não é um processo que se
encerra quando o aluno domina o sistema de escrita, mas se prolonga por toda a
vida, com a crescente possibilidade de participação nas práticas que envolvem a
língua escrita e que se traduz na sua competência de ler e produzir textos dos mais
variados gêneros.

No Currículo do Ciclo II e Médio (2009, p. 16), encontramos uma proposição que
parece completar o princípio acima:
A atividade de Língua Portuguesa deve evitar que o aluno se sinta um estrangeiro ao
se utilizar de sua própria língua: é necessário saber lidar com os textos nas diversas
situações de interação social. É essa habilidade de interagir linguisticamente por
meio de textos, nas situações de produção e recepção em que circulam socialmente,
que permite a construção de sentidos.

Em comum, essas diretrizes situam a complexidade da aquisição da língua escrita que,
superando a compreensão do sistema, requer o exercício de práticas letradas em suas
múltiplas possibilidades, especialmente na comunicação e na produção de sentidos, como
afirma Colello (2015, p. 118):
Não basta apenas saber ler e escrever como práticas de decodificação e codificação,
porque, cada vez mais, os sujeitos são chamados a usar suas habilidades linguísticas
para atender às necessidades da vida social e do trabalho. Assim [...] tão importante
quanto conhecer as letras e as regras do sistema, é apropriar-se da escrita enquanto
objeto social, para fazer uso da língua em suas inúmeras práticas; estar alfabetizado
é, em função de diferentes objetivos e contextos, poder interpretar, buscar
informações, textualizar, anotar, registrar, compilar, catalogar, pesquisar,
documentar, reivindicar, comparar e, dessa forma, integrar-se ao mundo letrado de
modo crítico.

Dessa forma, podemos definir que o usuário eficiente da língua deveria ser capaz de se
comunicar por meio da escrita através da produção de um texto, cuja estruturação e escolha
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dos recursos linguísticos fossem suficientes para garantir a expressividade e a produção de
sentidos. Esse texto precisa ser, necessariamente, bem escrito.
Se, por um lado, o reconhecimento da complexidade da alfabetização explica grande
parte dos índices do fracasso escolar, antes mencionados, dando sentido ao tamanho dos
prejuízos mencionados; por outro, esses dados apontam para uma perspectiva de
encaminhamento do problema: o ensino da língua feito a longo prazo de forma sistemática,
reflexiva e sempre contextualizada, funcionando como efetiva prática comunicativa. Aprender
a língua escrita é um processo gradativo, que precede o ingresso na escola e que se prolonga
para além dos anos iniciais, conhecido como ciclo de alfabetização (1º ao 3º ano do Ensino
Fundamental).
À escola cabe, então, com base nos conhecimentos linguísticos já adquiridos pelo
aluno, ampliar as habilidades e as competências dele, fazendo com que possa, além de ler e
escrever, analisar e fazer reflexões sobre a língua que se escreve. Para isso, é preciso, dentre
outras possibilidades, oferecer oportunidades de conhecer e fazer uso de diferentes recursos
que a língua materna nos oferece para não só resolver os obstáculos que vão aparecendo na
construção ou na interpretação de textos, como também viabilizar produções pessoais,
expressivas e autônomas.
Considerando o interesse em estudar a aquisição da língua escrita da perspectiva de
formação do sujeito leitor e escritor a longo prazo, a presente pesquisa configura-se como
uma abordagem longitudinal de acompanhamento de alunos de 3º a 5º ano do Ensino
Fundamental I, tendo por objetivo maior compreender a aprendizagem da escrita como
produção de sentidos.
Para captar essa dimensão, elegemos como recorte do presente estudo, a utilização do
sistema de pontuação nas escritas infantis, justamente por entendermos que, por ser parte
integrante da língua escrita e, mais que isso, por pressupor uma certa consciência linguística
na composição discursiva e na organização textual, o seu uso significa uma importante
construção cognitiva que favorece as práticas do ler, escrever e interpretar.
Para compor o corpus de estudo, foram propostas aos alunos de uma escola pública
dois tipos de atividades: a reescrita de um texto conhecido previamente; e a correção de outro
texto de autoria alheia aos sujeitos envolvidos. Assim, ao enfocar o uso e a regulação da
pontuação em pequenos textos, o objetivo da pesquisa é analisar: a forma que a pontuação
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aparece nas produções infantis; e a progressão desse uso ao longo da escolaridade em duas
situações didáticas diferentes, embora com os mesmos propósitos investigativos.
Partindo desse objetivo principal, temos as seguintes indagações:
1. Como as crianças, ao longo da escolaridade inicial, fazem uso da pontuação? Que
marcas de pontuação utilizam e de que forma elas aparecem em suas reescritas e
correções textuais?
2. Que funções são atribuídas às marcas pontuacionais utilizadas? Como o uso dessas
marcas refletem as concepções infantis sobre o seu papel?
Para a apresentação do estudo realizado, organizamos o presente trabalho em quatro
capítulos e considerações finais. O capítulo 1 trata das concepções que embasam nossa
pesquisa em relação à língua materna e o seu ensino; discute a ruptura entre os procedimentos
pedagógicos e as práticas sociais de uso da língua; e, ainda, apresenta diretrizes oficialmente
assumidas para um trabalho interativo e dialógico na escola, visando à formação dos usuários
da língua.
O capítulo 2 aborda uma breve contextualização histórica de três orientações didáticas
que embasam o ensino da pontuação na maioria de nossas escolas: a orientação “gráfico
prosódica”, a orientação “gráfico sintática”, e a orientação “gráfico textual discursiva”. Nesse
capítulo são feitas, também, reflexões e teorizações sobre um trabalho pedagógico mais
eficaz, relacionando a pontuação à produção textual.
A apresentação da pesquisa, a caracterização dos sujeitos envolvidos, as hipóteses da
investigação e a explicitação da metodologia utilizada são os temas do capítulo 3.
No capítulo 4, realizamos as análises dos dados das duas atividades propostas
(reescrita e correção) em quatro momentos de coleta. Por meio das observações e reflexões
das reescritas e correções, fizemos um mapeamento do uso da pontuação, pelo qual foi
possível estudar o modo como esse sistema aparece e evolui na progressão da escolaridade.
For fim, nas considerações finais, buscamos as implicações teóricas e didáticas no
tema estudado.
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CAPÍTULO 1
LÍNGUA E ENSINO DA LÍNGUA

Para que o ensino mude, não basta remendar alguns aspectos. No caso específico
do ensino do Português, nada será resolvido se não mudar a concepção de língua e
de ensino de língua na escola.
Sírio Possenti

A concepção de sujeito da linguagem varia de acordo com a concepção de língua
que se adote em seu ensino. Então, a criança, ao adentrar num processo de
aquisição de leitura e escrita, além de aprender a escrever, ela aprende formas de
linguagem, processos de escrita e usos da linguagem escrita.
Ingedore Kock

Com o objetivo de compreender o uso da pontuação na escrita infantil, consideramos,
como ponto de partida, o interesse em situar as relações da criança como mundo letrado e com
a própria língua e, em especial, a relação entre o ensino e a aprendizagem. Vem daí a
relevância de se discutirem esses aspectos, tomando-os focos de reflexão deste capítulo.
As crianças, muito antes de entrarem na escola, ainda que não saibam ler e escrever,
relacionam-se com o mundo letrado.
A criança, mesmo muito pequena, é capaz de se colocar problemas, criar hipóteses,
testá-las e construir verdadeiros sistemas interpretativos na busca de compreensão
do universo que a cerca. Essencialmente curiosa, ela lida com os elementos que o
meio lhe oferece para se apropriar do mundo e torná-lo seu. É por isso que não
espera ter 7 anos e entrar na escola para começar a aprender (COLELLO; LUIZE,
2005, p.2).

Por essa razão, além de demonstrarem repertório linguístico em suas brincadeiras e
nos jogos simbólicos que realizam, envolvendo criatividade e imaginação, as crianças
pequenas têm ideias sobre o funcionamento do sistema e se lançam com curiosidade nas
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experimentações de suas hipóteses. Como um produto do letramento emergente, essa
condição vem do conjunto de “vivências de cada criança com interlocutores letrados na família,
dos contatos com diversas mídias e das oportunidades de exposição aos diferentes suportes e usos
da escrita na escola” (COLELLO, 2015, p. 108). Para muitos autores (COLELLO, 2004;

FERREIRO, 1996, 1998; FERREIRO, TEBEROSKY, 1984; SOARES, 1991, 2003;
TEBEROSKY, COLOMER, 2003; WEISZ, 2002), essas experiências, ainda que vivenciadas
de modo informal, explicam a aprendizagem de crianças no período que antecede a entrada à
escola.
Na mesma linha de argumentação, Contini Junior (2002, p. 53) considera que “seria
ingênuo acreditar que a criança começa a vivenciar aos 6 anos o sistema da escrita como se
fosse um objeto estranho”. Segundo ele, algumas pesquisas evidenciam que, quando há, no
ambiente da criança, material escrito e pessoas que o manuseiem ou que se disponibilizem a
comentar essas práticas com as crianças, a apropriação do que seja ler e escrever pode iniciarse aos 2 anos de idade, ou até mesmo no primeiro ano de vida.
Dessa forma, podemos afirmar que as crianças procuram compreender a escrita antes
da intervenção formal da escola. Conforme Ferreiro (2001, p. 28), “a criança pensa sobre a
escrita, antes da escola e apesar dela”.
Isso não significa que a escolarização seja um fator irrelevante na vida de uma criança.
Não podemos negar a existência de uma relação importante entre a criança e a sua entrada na
escola para seu processo de aprendizagem:
A escola, a despeito de todos os seus defeitos, é ainda o melhor caminho para a
alfabetização da população infantil; ela é, também, a alternativa privilegiada para
compensar o débito com adultos que não tiveram a oportunidade de estudar, ou para
corrigir os problemas do ensino que, no passado, não garantiram a aprendizagem
(COLELLO, 2015, p.126).

É fundamental reconhecer que a escola, além da socialização e de outras funções de
grande valor na formação de uma criança, tem a legitimada tarefa de sistematizar e ampliar os
conhecimentos que as crianças já trazem de seu mundo. É preciso reconhecer, também, que é
na escola que a criança tem a oportunidade de novas descobertas, novos desafios, novos
conhecimentos. A escola continua sendo um local privilegiado de aprendizagens. Para Britto
(2014, p. 171), “a escola está de tal modo presente na ordem social contemporânea que é
impossível imaginar viver sem ou fora dela”.

24

Entretanto, como já foi dito anteriormente, no Brasil, a relação de ensino e
aprendizagem da língua materna, ainda que tenha avançado em alguns aspectos, não se mostra
bem-sucedida. A questão que se coloca aqui é: o que acontece com essa criança que chega à
escola disposta a novas descobertas acerca da língua escrita e acaba entrando nas tristes
estatísticas de baixo nível de alfabetismo?
Ao considerar esse problema, Ferreiro (2002, p. 37-38) assevera:
Esses meninos e meninas curiosos, ávidos por saber e entender, estão em toda parte,
no norte e no sul, no centro e na periferia. Não os infantilizemos. Desde muito cedo
eles se fazem perguntas com profundo sentido epistemológico: o que é que a escrita
representa e como o representa? Reduzindo-os a aprendizes de uma técnica,
menosprezamos seu intelecto. Impedindo-os de entrar em contato com os objetivos
em que a escrita se realiza, e com os modos de realização da língua escrita,
desprezamos (malprezamos ou tornamos inúteis) seus esforços cognitivos.

Vários autores (COLELLO, 2011a, 2011b, 2012, 2015; GERALDI, 2011, 2013;
LERNER, 2002; POSSENTI, 2010; REYES, 2012; ROCHA, 1994, 1997; dentre outros)
abordam a problemática do abismo que, muitas vezes, separa a escrita escolar e a escrita
social, já que os propósitos da escola podem ser muito diferentes dos propósitos que orientam
a leitura e escrita fora dela. Isso fica explícito em práticas pedagógicas artificiais que, muitas
vezes, tornam-se motivos consistentes de um fracassado processo de ensino e aprendizagem e
da precária apropriação da língua escrita.
A constatação dessa dificuldade não é recente. Em 1935, os trabalhos de Vygotski
(1984, 2009) já denunciavam o ensino da escrita que convidava a criança a usar as letras e
formar palavras, mas não incorporava as dimensões social e discursiva da língua.
Na década de 60, Paulo Freire (FREIRE, 1980), importante referência para a quebra de
paradigmas na educação brasileira, também denunciou essa ruptura no ensino da língua
materna: a chamada “educação bancária”. Ao defender uma pedagogia focada no sujeito,
rompeu com barreiras da aprendizagem estritamente escolarizada, concebendo a educação de
uma perspectiva libertadora, voltada para a leitura e compreensão do mundo.
Os resultados das pesquisas psicogenéticas lideradas por Emília Ferreiro (FERREIRO,
1984, 1985, 1996, 1998, 2001, 2002, 2006, 2013), desde a década de 1980, evidenciaram
ainda mais esse abismo entre as práticas sociais e escolarizadas da escrita. Ao comentarem a
importância dessa contribuição da referida autora, Colello e Luize (2005, p. 5) constatam que:
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A consideração da língua escrita como objeto vivo e necessariamente
contextualizado torna evidente a necessidade de romper com as fronteiras entre a
escola e o mundo. Isso porque a aprendizagem da escrita não se pode dar em outros
contextos se não o de produção de textos em efetivas situações de uso da língua.

Sobre esse problema, Lerner (2002, p. 19-20) chama a atenção para o dilema inerente
ao ensino e adverte:
Essa divergência corre o risco de levar a uma situação paradoxal: se a escola ensina
a ler e a escrever com o único propósito de que os alunos aprendam a fazê-lo, eles
não aprenderão a ler e a escrever para cumprir outras finalidades (essas que a leitura
e a escrita cumprem na vida social); se a escola abandona os propósitos didáticos e
assume os da prática social, estará abandonando ao mesmo tempo sua função
ensinante.

Com base nessas considerações, é possível compreender, então, porque muitos alunos
vão, pouco a pouco, distanciando-se da grande aventura do ler e escrever. Desse ponto de
vista, parece difícil consolidar as mudanças necessárias para o ensino efetivo da língua:
aquele capaz de contemplar seus verdadeiros objetivos sociais. Essa dificuldade, de uma
forma geral, reside, em grande parte, no “peso da tradição, com a imposição dos programas a
cumprir ou mesmo com as justificações teóricas do ensino tradicional da gramática”
(ALMEIDA JUNIOR, 2013, p. 19).
Por isso, diversos autores (COLELLO, 2010, 2011a, 2011b, 2012, 2015; GERALDI,
1997, 2013; POSSENTI, 2010, 2013) acreditam que a efetiva mudança das práticas de ensino
da língua escrita depende de uma revisão conceitual que possa subsidiar novas posturas
pedagógicas. É por meio dos fundamentos da concepção interacionista da linguagem que,
vencidas as resistências de mudança, se pode oportunizar um trabalho diferenciado com a
língua.
Fundada nos postulados linguísticos do pensador russo Bakhtin (2003, 2005), a
concepção interacionista e dialógica de escrita justifica o ensino da língua materna pelo
objetivo de levar o aluno ao desenvolvimento da capacidade de compreender e usar a língua,
e, ainda, refletir sobre ela no contexto das práticas sociais e dos propósitos comunicativos.
Mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um emissor a um receptor, a
língua é vista como um lugar de interação humana: por meio dela, o falante ou o escritor age
sobre o ouvinte ou leitor, constituindo compromissos e vínculos que não existiam antes do
episódio linguístico.
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A perspectiva interacionista preocupa-se com os processos de produção de sentido
tomando-os sempre como situados em contextos socio-historicamente marcados por
atividade de negociação ou por processos inferenciais. Não toma as categorias
linguísticas como dadas a priori, mas como construídas interativamente e sensíveis
aos fatos culturais. Preocupa-se com a análise dos gêneros textuais e seus usos em
sociedade (MARCUSCHI, 2010, p. 34).

Consequentemente, essa concepção pede uma postura educacional diferenciada, em
relação à postura tanto dos professores como dos alunos, ambos sujeitos dessa interação.
Essa postura pressupõe não outro método, mas outra episteme – uma episteme em
que os sujeitos se reconheçam como sujeitos do conhecimento e do discurso e,
portanto, assumam-se no centro do processo de ensinar e aprender, percebendo o
mundo como um fenômeno aberto que pode ser submetido a todo tipo de indagação
(BRITTO, 2014, p. 174).

Como o domínio de uma língua é resultado de práticas efetivas e contextualizadas,
autores construtivistas e sociointeracionistas (BRITTO, 2014; COLELLO, 2010, 2011a,
2011b, 2012, 2015; FERREIRO, 1996, 1998, 2001, 2013; GERALDI, 1997, 2013, 2014;
POSSENTI, 2010, 2013; WEISZ, 1998; SOARES, 1991, 2003; TEBEROSKY, COLOMER,
2003) concordam que a aprendizagem da língua não se efetiva por meio de exercícios
mecânicos e artificiais, mas de práticas significativas e reflexivas ao longo do tempo. Assim,
o processo de escolarização pode se configurar como um importante fator de aprendizado
linguístico, sobretudo porque a interação social torna-se cada vez mais complexa à medida
que o aluno vai aprendendo e vivendo novas experiências na vida escolar.
Nesse processo, em que professor e alunos se descobrem coautores, o trabalho com
o texto instaura, portanto, uma dinâmica na qual a singularidade dos sujeitos está em
contínua constituição e reconhece-se a precariedade da própria temporalidade que o
específico do momento implica (BRITTO, 2014, p. 176).

Essa postura chegou ao Brasil nos anos 80 com a apropriação dos estudos linguísticos,
que subsidiaram uma série de investigações e delineamento de diretrizes pedagógicas. A esse
respeito, vale lembrar a publicação da obra organizada por Geraldi (1984), “O texto em sala
de aula”, na qual se defendia o texto como “ponto de partida e de chegada” nas práticas de
ensino, associando-se três eixos básicos de trabalho: leitura, produção textual e análise
linguística. O movimento representou uma importante e revolucionária reformulação nas
aulas de Língua Portuguesa com a mobilização social pela redemocratização do Brasil, após o
longo período de ditadura militar. O conjunto dos estudos e de outras publicações que se
sucederam representam até hoje a oportunidade da “quebra” dos paradigmas educacionais da
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época (muitos ainda prevalecendo), além de se tornar um marco de ação política contra a
estagnação do trabalho com a língua materna. Ao valorizar as práticas enunciativas em
oposição a uma pedagogia da língua centrada na gramática, Geraldi (2014, p. 181-182)
explica o impacto da Linguística Moderna sobre a formação do escritor:
O ensino estava lastreado, fundamentalmente, no ensino de normas de uso da língua
misturadas a descrições, com base na teoria gramatical tradicional, sobre alguns
fenômenos do sistema linguístico que eram apresentados como se fossem o todo,
produzindo dois efeitos entre si complementares: primeiro o da existência de uma e
somente uma forma adequada e correta de se usar a língua e, em segundo lugar, de
uma completude da teoria gramatical, como se hipóteses de análises possíveis
fossem a verdade sobre a língua. [...] E os textos também não tinham que ver um
com o outro; era uma coletânea em que cada texto tinha um valor próprio, muitas
vezes escolhido apenas por exemplificar alguma questão gramatical, de modo que a
leitura de um dos textos não chamava a leitura de outro texto da unidade seguinte,
porque não havia correlação entre uma unidade e a outra. Então, repensar o ensino
de língua portuguesa era repensar esse ensino para lastreá-lo num conjunto de
práticas de linguagem em que uma aula puxasse a outra, que puxa outra aula, que
puxaria outra aula, evitando recortes estanques e mostrando que a aprendizagem da
linguagem se dá por práticas de linguagem, e não por descrições e normatizações
sobre a língua.

Na concepção defendida por essa corrente da Linguística, e assumida como referencial
teórico deste trabalho, o texto passa a ser considerado o próprio lugar de interação, e os
interlocutores, como sujeitos ativos que constroem a língua e por ela são construídos,
beneficiam-se dessa potente relação dialógica estabelecida em sala de aula. Isso porque, ao se
lançar mão de enunciados textuais, os sujeitos são convidados a se manifestar, isto é, a
assumir uma postura responsiva que dá continuidade à cadeia discursiva. E é nesse
dialogismo, de acordo com os pressupostos de Bakhtin, que as práticas significativas de
ensino da língua podem se consolidar: em uma relação dialógica, não há espaço para sujeitos
passivos.
O sujeito discursivo não é aquele que assume um papel, ou a ele se submete, e sai
ileso da relação. Ao contrário, ele se constitui nessa relação e porque participa de
diferentes relações e em diferentes momentos, em ordens nunca idênticas às de
outras traz para a relação – e para o papel que nela desempenha – algo que
desestabiliza. O modo social não tem a estabilidade que os modelos estruturais
constroem como sua explicação. Dos processos saem mudados tanto os sujeitos
quanto os lugares por eles ocupados (GERALDI, 2009, p. 216-217).

Dessa forma, estar em contato com enunciados de outros não é decodificar uma
mensagem; é, na verdade, atribuir um sentido ao que está sendo dito ou escrito, e esse é o
melhor caminho para a aprendizagem que se propõe na escola.
Para Cagliari (2002, p. 28):
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O objetivo mais geral do ensino de português para todas as séries da escola é
mostrar como funciona a linguagem humana e, de modo particular, o português;
quais os usos que tem e como os alunos devem fazer para estenderem ao máximo,
ou abrangendo metas específicas, esses usos nas modalidades escrita e oral, em
diferentes situações de vida.

A sala de aula, nesse sentido, funcionaria como um espaço de interação, onde alunos e
professores confrontam-se por meio de textos, aprendem uns com os outros, interagem em
uma postura ativa, criando novos contextos e novos sentidos. Ou seja, um lugar privilegiado
para a realização do verdadeiro objetivo do ensino da língua: o desenvolvimento de
habilidades linguísticas para compreender o mundo e intervir nele, para que os alunos possam
constituir-se como sujeitos ativos no contexto social e autores de suas próprias histórias.
A concepção de língua como objeto dialógico, as diretrizes de ensino fincadas na
aproximação entre a escola e a vida e, finalmente, a compreensão de que as interações em sala
de aula devem balizar as práticas pedagógicas criam um panorama no qual se justifica
aprender a pontuação não como recurso acessório da produção textual, mas como
possibilidade de formar escritores efetivos. Em outras palavras, não se trata de aprender a
pontuar um texto como uma estratégia acessória, balizada por regras independentes do que se
quer dizer e de como se quer dizer, mas de se apropriar da pontuação como um recurso a
serviço da própria natureza comunicativa da escrita, isto é, da construção discursiva que
organiza o texto.
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CAPÍTULO 2
PONTUAÇÃO E ENSINO DA PONTUAÇÃO

O conhecimento da pontuação contribui para a boa escrita ou a experiência em
escrever conduz a uma aprendizagem tácita do uso da pontuação?
Frank Smith

Enquanto para resolver dúvidas ortográficas é possível recorrer a dicionários,
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.
Palácios, Pimentel e Lerner

Apropriar-se da escrita é muito mais que dominar a escrita alfabética. É, na verdade,
tê-la como possibilidade de inserção efetiva no mundo letrado. Para Ferreiro (2006), estar
alfabetizado é poder transitar com eficiência numa complexa rede de práticas sociais ligadas à
escrita, podendo produzir e interpretar textos com diferentes graus de dificuldades e com
diferentes funções, tendo condições, ainda, para apreciar a beleza e a riqueza de uma obra
literária.
Em relação à escrita propriamente dita, Esparza (2008) explica que essa competência
envolve, dentre tantas habilidades, compreender todos os problemas que estão ligados à
construção de um texto eficiente, isto é, que cumpra com a sua função comunicativa. Para
isso, se faz necessário o desenvolvimento de estratégias de planejamento, de textualização e
de revisão.
Dessa perspectiva, saber pontuar um texto de forma satisfatória, visando a garantir a
eficácia comunicativa e o sentido para quem escreve ou lê, faz parte das frentes cognitivas de
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um escritor em processo de aprendizagem, razão pela qual dedicamos este capítulo à reflexão
sobre as concepções e práticas de ensino vinculadas ao uso da pontuação.
Muitos autores (ALBUQUERQUE, 2012; COLELLO, 2012, 2015; ESPARZA, 2008,
2009; POSSENTI, 2010; ROCHA, 1994, 1996, 1997, 1998; WEISZ, 1998) postulam que,
para as crianças que iniciam suas trajetórias escritoras, pontuar um texto é uma das tarefas
mais difíceis de executar com eficiência dada a sutileza das muitas funções dos sinais e
marcas no texto, razão pela qual a pontuação é uma aquisição tardia na aprendizagem da
língua materna.
Nesse sentido, seu ensino também apresenta um dos grandes desafios didáticos. A esse
respeito, Rocha (1994, p.24) afirma que “a pontuação tem sido indevidamente apresentada de
maneira ingênua e impressionista, sem se considerar a complexidade do assunto e as
contradições que a envolvem”; uma complexidade que, nas palavras de Durrenmatt (apud
ESPARZA, 2016), pode ser sintetizada pelo seguinte paradoxo: “La ponctuation fait peur
parce qu'elle est à la fois partout et apparemment insignifiante”.
Ao considerar a complexidade da pontuação e o desafio para o seu ensino, vale
identificar as concepções que explicam o funcionamento das marcas que acompanham a
escrita e suas implicações para as orientações didáticas.

2.1 - CONCEPÇÕES DE PONTUAÇÃO E ORIENTAÇÕES DIDÁTCAS

Não se ensina a pontuar. O máximo que se pode fazer é estudar e explicitar da
maneira mais coerente possível a função dos sinais visuais e exercitar seu uso como
elemento auxiliar na organização do texto tendo por objetivo alcançar a mais
perfeita sintonia possível entre o que o autor pretende dizer e o que é de fato
entendido pelo leitor.
José Hildebrando Dacanal
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A pontuação como um objeto de estudo, de acordo com Esparza (2016), situa-se no
centro de uma tripla contradição: entre a oralidade e a escrita; entre a leitura e a escrita; e
entre as normas e a liberdade.
Para compreendê-la, nesse contexto paradoxal, é preciso recorrer à história da escrita.
Por isso, ao longo deste capítulo, vamos fazer uma breve contextualização histórica de
diferentes concepções que deram origem a três orientações didáticas presentes em nossas
práticas escolares e em diversos materiais didáticos: a primeira orientação, denominada neste
trabalho como “orientação gráfico prosódica”; a segunda, a que chamamos de “orientação
gráfico sintática”; e a terceira orientação aqui identificada como “orientação gráfico textual
discursiva”. Embora essas orientações apresentem muitos pontos de contradições em suas
origens e em seus pressupostos, elas se traduzem por modos de ensinar pontuação que, muitas
vezes, são usados simultaneamente, mesmo sem a consciência desse fato, seja para quem
ensina ou para quem aprende e faz uso da pontuação.
Uma das primeiras formas de compreender a pontuação, denominada como
“orientação gráfico prosódica”, procurava indicar as pausas de respiração para textos que
eram lidos em voz alta. Isso porque, durante muito tempo, a escrita era scriptio continua, ou
seja, não apresentava segmentações. Era produzida sem separação entre palavras ou frases e
sem recursos para a organização de páginas; não tinha marcas gráficas dos sinais de
pontuação. A escrita se apresentava como um recurso incompleto, necessitando da leitura em
voz alta para se completar. Assim, a scriptio continua
Refletia o fluxo ininterrupto de som exigindo vocalização para interpretação [...]
Esse tipo de escrita contínua e desprovida de sinais de pontuação tinha a vantagem
de propor um texto mais “neutro” para o leitor do ponto de vista da interpretação,
possibilitando-lhe marcar as divisões e pausas por iniciativa própria em relação às
dificuldades do escrito e sua compreensão textual. A dificuldade apresentada era que
estava implícita a existência de um obstáculo para a leitura oral e a desvantagem
principal era a ambiguidade em relação a múltiplas interpretações possíveis por parte
dos leitores (WALLACE, 2012, p. 4 - 5) (tradução nossa).

Somente na Antiguidade Clássica (do século VII a.C. ao século V d.C.) é que as
primeiras formas de pontuar um texto para a realização da leitura de textos sagrados
apareceram, mas ainda eram “marcas” orais, sem nenhum tipo de marcação gráfica no texto.
Os leitores utilizavam esse recurso para garantir uma boa oralização do texto. Por isso, os
sinais eram utilizados para a realização da leitura em voz alta, indicando momentos de
respiração ou expressão do leitor. Vale a pena ressaltar que era uma época em que saber ler
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não era uma realidade nem um direito para todos os sujeitos da sociedade. Saber ler era uma
atribuição dada principalmente aos grandes oradores religiosos para que os princípios
religiosos pudessem ser preservados, garantindo, assim, a fidelidade das escrituras sagradas.
A incorporação dos sinais, feita de forma pessoal, dependia das necessidades e interpretações
de cada leitor. Nessa época, segundo Wallace (2012), a scriptio continua começou a se tornar
inconveniente e as marcas normativas começaram a ser usadas com mais frequência para
resolver problemas de equívocos na compreensão dos sentidos que os textos queriam
transmitir. Esse caráter fisiológico da pontuação vem, desde então, sendo utilizado como um
recurso didático para o ensino da pontuação.
Na Alta Idade Média, outro tipo de leitura começou a aparecer: a leitura silenciosa de
obras, a princípio, eclesiásticas e literárias, usadas para momentos de estudo e meditação.
Nessa prática de leitura, além da mudança na apresentação textual, do uso de novos recursos
gráficos e do espaçamento entre palavras, as marcas de pontuação começaram a ser usadas de
forma mais padronizada.
Poderíamos dizer que a maior transformação desta época era o “dellector”,
concepção de que teve um grande efeito sobre a função dos recursos gráficos
escritos. Se na Antiguidade a pontuação no texto era do leitor, no final da Idade
Média a pontuação era para o leitor (ESPARZA, 2016, p. 6) (tradução nossa).

Contudo, foi no fim da Idade Média (séculos V a XV), com o surgimento da imprensa
e, mais tarde, com a expansão de seu uso, que a pontuação foi disseminada, generalizando-se
como um sistema próprio da escrita, tornando-se mais frequente nos textos escritos. Surge,
assim, uma certa obrigatoriedade de sistematizar seu uso, embora sem definições efetivas de
pontuação: em uma época em que era necessário aumentar o número de leitores,
principalmente os de cunho religioso, foi necessário estabelecer critérios de como pontuar um
texto. Esses critérios precisavam ser difundidos para que todos os leitores pudessem usar as
mesmas regras e, portanto, tivessem o mesmo entendimento do texto.
Para Rocha (1994), foi exatamente nesse contexto histórico e social que a “orientação
gráfico sintática” começou a ser sistematizada: o uso da pontuação passou a ser justificado
por meio de regras fixas, ou seja, para cada sinal de pontuação, há, supostamente, regras que
regem o seu uso. Dessa perspectiva, seguir as regras era o caminho para o emprego eficaz da
pontuação. Esse tipo de orientação teve seu ápice na Idade Moderna e pode, ainda hoje, ser
encontrada em muitos livros didáticos e diversos manuais gramaticais.
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Tais concepções disseminadas ao longo da história elucidam a grande problemática
que é o ensino da pontuação em nossas escolas. Segundo Rocha (1994), a contradição básica
no ensino da pontuação está exatamente relacionada à incerteza de vincular pontuação à
gramática (orientação gráfica) ou à fonologia (orientação prosódica).
O uso correto da pontuação ainda é um dos pontos nebulosos do ensinoaprendizagem da escrita. Se perguntarmos o porquê, nos veremos às voltas com
inúmeras razões, que vão desde sua própria natureza ambígua, às flutuações no seu
emprego e até as contradições de seu ensino (ROCHA,1994, p.78).

Para Ferreiro e Möller (2013, p. 321) a escola, ainda hoje, adota e perpetua essas duas
orientações no trabalho com a pontuação: uma se volta para a leitura considerando as pausas
para a respiração; e a outra, para a escrita ao pensar na pontuação enquanto um sistema de
regras. Assim, “quando se trata de escrever, trata-se de pontos que separam ideias completas,
de vírgulas que separam elementos e assim por diante; quando se trata da leitura, a pontuação
se converte em marca de pausa ou respiração”. Como são dois discursos difíceis de se
conciliar, ficam as contradições no ensino da pontuação, o que nos remete a importantes
considerações.
Em relação à “orientação gráfico prosódica”, Weisz (2010) afirma que muitos
materiais didáticos ainda insistem em tratar a pontuação para auxiliar a leitura em voz alta,
apresentando-a como um conjunto de sinais gráficos definindo que o ponto é para
“descansar”, a vírgula é para “dar uma respiradinha” e o ponto e vírgula para “dar uma
descansadinha menor que o ponto, mas maior em relação à respiradinha da vírgula”. Por sua
vez, os pontos de exclamação e de interrogação servem para indicar expressividade, que
precisa ser reforçada na leitura em voz alta.
O exemplo, extraído de um site de atividades de escrita, ilustra essa orientação muito
utilizada nas aulas de pontuação:
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Figura 1 – Exemplo de orientação didática conforme a concepção prosódica
Fonte: http://4.bp.blogspot.com

No exemplo, é possível verificar a tendência dessa orientação: as decisões quanto ao
uso dos sinais de pontuação dependem da respiração necessária para a leitura em voz alta
(ainda que nem todos os sinais apresentados recorram a essa função).
Weisz explica que (2010), mesmo que um leitor possa até usar a pontuação garantindo
esse caráter prosódico, essa não é a função na pontuação no texto escrito.
Na mesma linha de abordagem, Rocha (1997, p. 71) afirma que:
Há muitos erros de pontuação decorrentes da pressuposição de que existe uma
relação unívoca entre a prosódia da fala e a pontuação da escrita, de modo que os
usos da linguagem falada possam ser transferidos diretamente para a escrita, sem
alteração. Isso é muito comum entre os redatores inexperientes. Eles costumam
representar uma entonação de duração menor da fala (“entonação de vírgula”), com
uma vírgula na escrita e uma entonação de maior duração (“entonação de ponto”)
com um ponto na escrita. O efeito é desastroso, gerando uma estrutura de pontuação
não padrão.

Danielewitz e Chafe (1985) consideram que não há como garantir uma
correspondência total na transposição da prosódia da fala para a pontuação da escrita, daí a
ineficiência da utilização do caráter prosódico da pontuação.
Já Dacanal (1987, p. 9) é incisivo em afirmar que “a vírgula absolutamente não é
pausa para respirar”, baseando-se na certeza de que a pausa e a pontuação não possuem
qualquer ligação direta entre si, embora possa haver alguma correspondência. Para ele, a
confusão está entre a realização oral e a realização escrita da língua:
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Considerando que a marcação do tempo – a pausa – é um dos recursos utilizados na
realização oral da língua para sinalizar de forma precisa e exata a estrutura sintáticosemântica da frase – ou seja, em última instância, o conteúdo dela – e que os sinais
visuais ancilares – a pontuação – possuem esta mesma função na realização escrita,
decorre daí que, de via de regra, pode haver correspondência direta entre pausas e
pontuação (DACANAL, 1987, p. 16).

Nesse mesmo sentido, Smith (1989) acredita que a estratégia de tentar transpor para a
escrita os movimentos da fala não é produtiva para os alunos no início da escolaridade, uma
vez que essa percepção só é possível para quem já sabe pontuar.
Em relação à “orientação gráfico sintática”, Ferreiro (1996) ressalta que existem várias
possibilidades de pontuar um texto. A esse respeito, vale lembrar que:

A única regra obrigatória da pontuação é a que diz onde não se pode pontuar: entre o
sujeito e o verbo e entre o verbo e seu complemento. Tudo o mais são possibilidades
[...] Há, quase sempre, mais de uma possibilidade de pontuar um texto, a ponto de
alguns gramáticos apresentarem-na como “a arte de dividir, por meio de sinais
gráficos, as partes do discurso que não têm entre si ligação íntima, e de mostrar do
modo mais claro as relações que existem entre essas partes (PCN,1998).

Dahlet (2006) amplia essa ideia, afirmando que as gramáticas apresentam
nomenclaturas de estrutura gramatical e um modelo a ser seguido, dando a impressão de que a
pontuação é um objeto pronto e que só pode ser realizado de uma única forma.
Para Smith (1989), a pontuação requer mais do que o conhecimento das normas;
observar a pontuação e saber as “regras” não são ações suficientes para seu uso eficaz.
Na mesma linha de argumentação, Barbosa (2006, p. 47) afirma que:
Pontuar, na língua escrita, é mais do que empregar sinais gráficos obedecendo a um
critério estritamente lógico-gramatical, como atestam, por exemplo, renomados
gramáticos e estudiosos da língua portuguesa. Restringir a pontuação à sintaxe é
limitar-lhe o emprego, é desconsiderar o seu importante papel como operador da
textualidade.

Sampaio (2015) reforça essa constatação ao atestar que, até hoje, as escolas deparamse com certa dificuldade no ensino e com incertezas no que diz respeito à expectativa de
aprendizagem da pontuação. Para a citada autora, isso se deve ao caráter normativo e
prescritivo das intervenções didáticas, uma tendência que ainda prevalece nas aulas e que
sustenta o ensino da pontuação desvinculado das circunstâncias de enunciação. Essa postura

36

aparece de modo evidente nos Parâmetros Curriculares Nacionais – os PCNs5, conforme se
pode observar no seguinte excerto:
O ensino da pontuação tem-se confundido com o ensino dos sinais de pontuação. A
uma apresentação do tipo “serve para” ou “é usado para” segue-se uma
exemplificação cujo objetivo é servir de referência ao uso. Desse momento em
diante costuma-se esperar que os alunos incorporem a pontuação a seus textos
(PCN, 1998, p. 57).

No Brasil, a publicação dos PCNs em 1998, mesmo sendo um dos documentos que
trouxeram críticas ao ensino da pontuação e, ao mesmo tempo, legitimaram um novo
paradigma para o trabalho com a pontuação nas séries iniciais, não foi suficiente para romper
com as orientações gráfico prosódica e gráfico sintática no ensino da pontuação, e essas
orientações continuam ainda hoje vigorando em muitos textos e livros didáticos, assim como
nas práticas de diversos professores.
Conforme as orientações do PCN de Língua Portuguesa (1998, p.88), “aprender a
pontuar é um procedimento que só é possível aprender sob tutoria, isto é, fazendo juntamente
com quem sabe”. Nesse sentido, de acordo comas orientações didáticas desse documento
curricular nacional, é preciso que os alunos conversem sobre as decisões e as razões que os
autores tomam; analisem alternativas, tanto do ponto de vista do sentido desejado, quanto dos
aspectos estilísticos, escolhendo a que parece melhor dentre as possíveis; observem os usos
característicos da pontuação nos diferentes gêneros e suas razões; e analisem os efeitos
estilísticos obtidos por meio da pontuação pelos bons autores.
Ao observar o ensino da pontuação nos livros didáticos do Programa Nacional do
Livro Didático, o PNLD6 2010, Silva (2010, p.15) não confirma essa tendência trazida pelos
PCNs:
Em nossas (in)conclusões, constatamos a tarefa desafiante de lidar com a
didatização de saberes, em livros didáticos de língua portuguesa, mesmo em um
cenário cujo debate acadêmico vem, ao longo de algumas décadas, apontando
caminhos para um ensino de língua materna mais articulado à necessidade de formar
leitores e produtores de textos competentes.

5

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem, desde o fim dos anos 90, um referencial para a educação no
Ensino Fundamental com a função de orientar as ações educativas e as decisões pedagógicas nos currículos das
escolas públicas e privadas de todo o País.
6
O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico
dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica. O
programa é executado em ciclos trienais alternados.<http://portal.mec.gov.br/pnld/apresentacao> Acesso em: 15
jan. 2017.
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Assim, os sinais de pontuação, geralmente, são apresentados aos alunos com base em
regras, para serem, em seguida, reproduzidos em situações de produção determinadas pelo
livro didático ou sugeridas por exemplos prontos para serem seguidos como bons modelos de
textos bem pontuados. O resultado é, conforme Jesus (2011, p.111),
Um trabalho fragmentado, no qual pontuação e enunciação são tratadas de maneira
desarticulada, como se fossem instâncias excludentes, desencadeiam textos formais
e mecânicos destituídos de significação e reflexão que não faculta ao aluno a
apropriação dos recursos linguísticos necessários a uma melhor contextualização da
pluralidade imanente ao seu enunciado.

A respeito desse modo de ensinar, Ferreiro (1996) faz uma diferença entre a
aprendizagem da ortografia e a da pontuação. Para ela, não é possível tratar a pontuação na
sala de aula como se trata a ortografia, razão pela qual temos que ter cuidado para não julgar
um “uso diferente” como um “erro de pontuação”.
Nesse mesmo sentido, Rocha (1994) justifica que o uso da ortografia pode ser
verificado em um dicionário, mas é praticamente impossível consultar um livro para descobrir
se o uso da pontuação está apropriado ao que se está escrevendo, já que, em um livro de
gramática, encontraremos apenas as regras de utilização e não em relação ao contexto em que
os sinais de pontuação estão sendo usados.
Tais considerações mostram que as “orientações gráfico prosódica e gráfico sintática”,
analisadas acima, apresentam equívocos para o ensino e para a aprendizagem da pontuação.
Se, na primeira orientação – a gráfico prosódica –, temos uma grande confusão entre a pausa
oral e a pontuação escrita, que não nos ajuda a compreender a verdadeira função da
pontuação; na “orientação gráfico sintática”, também não há garantia de uma prática efetiva
da pontuação, nem de evolução das crianças na escrita, já que ensinar regras de pontuação ou
modelos de textos bem pontuados parece não assegurar o uso significativo dos sinais de
pontuação.
É no contexto dessas considerações e críticas que se pode apresentar, como alternativa,
a terceira orientação, aqui denominada “orientação gráfico textual discursiva”: a pontuação
vista como um sistema de relações e reflexões sobre a língua escrita, tendo como um dos
principais referenciais teóricos a “gramática da legibilidade” postulada por Parkes (2002) e
seus seguidores.
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Para explicar essa concepção, Weisz (1998) alerta que o termo “gramática” está sendo
usado por analogia, designando um conjunto de procedimentos de escrita para instruir a
leitura. Nesse sentido, a pontuação instrui o leitor fazendo a divisão do texto em unidades de
processamento de leitura.
Nessa orientação, a pontuação passa a ser concebida enquanto um sistema em que o
valor e a função de cada elemento são definidos em função do valor e função dos
outros elementos em um dado contexto, e não no suposto valor e função dados por si
mesmos, isto é, o símbolo considerado por si mesmo (PARKES, 1992, p. 2)
(tradução nossa).

Weisz (2010) afiança que o objetivo da pontuação é a organização textual, ou seja, o
procedimento de pontuar é parte da atividade de textualização. Os sinais de pontuação têm a
função de delimitar as unidades de processamento da leitura, os blocos de sentido, e definir
fronteiras que indicam ao leitor o que deve ser lido junto e o que deve ser lido separadamente.
“Uma das funções mais importantes da pontuação, que é a de delimitar unidades textuais,
pode ser assumida tanto pelas marcas plenas (os chamados sinais de pontuação) como pelos
espaços em branco” (FERREIRO, 1996, p. 135).
Nesse sentido, Dahlet (2002) acredita que o ensino da pontuação precisa considerar o
seu natural lugar de ocorrência: o ato de comunicar-se.
Nessa concepção, a decisão de onde e como segmentar o texto em frases é parte da
atividade textual, da constituição de um conjunto de relações que se estabelecem conforme a
coesão (conjunto de recursos por meio dos quais as sentenças se interligam formando um
texto) e a coerência. Dessa forma, um texto só pode ser considerado um texto quando puder
ser compreendido como unidade global, quando possuir textualidade, deixando de ser apenas
um conjunto desarticulado de frases e enunciados.
No processo de aprendizagem, o aluno, segundo Weisz (1998), deverá coordenar
conhecimento sintático e pragmático para reconhecer possíveis fronteiras e conhecimento
retórico, a fim de decidir quais dessas possíveis fronteiras iniciarão uma unidade frase ou não.
De acordo com essa postura, Sampaio (2015) ressalta que o ensino da pontuação deve
estar diretamente relacionado ao trabalho com o texto, não podendo ser conduzido de modo
descontextualizado das práticas sociais de leitura e escrita e dos propósitos da comunicação.
Nessa mesma concepção de ensino, Smith (1989) defende que as razões da pontuação
e suas formas para os propósitos de utilização devem ser deduzidas, o que pressupõe (e ao
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mesmo tempo implica) uma compreensão implícita da estrutura textual e discursiva. Trata-se
de um tipo de aprendizagem que só pode ser assimilada por meio da reflexão e do
reconhecimento sobre seus usos e “erros” cometidos.
Para aprender a pontuar é preciso pensar, transformar esquemas assimilativos que
não dão conta do que se tenta aprender em outros, que às vezes parecem absurdos do
ponto de vista do conhecimento acabado, mas que fazem sentido quando são
olhados como erros construtivos, como parte do processo de aquisição de um objeto
sociocultural que precisa ser re-construído para ser aprendido (WEISZ, 1998, p. 25).

Para Dahlet (2002), a maioria dos sinais de pontuação apresenta mais de uma
possibilidade de utilização e esses usos decorrem da intenção de comunicação ou da interação
que se estabelece entre quem escreve e quem lê. Para ela, a pontuação deve ser trabalhada na
escola como uma possibilidade de solução; o seu uso eficaz e consciente só é possível quando
há a oportunidade de recuperar as decisões com as quais o aluno construiu o seu texto. Nesse
mesmo sentido:
Para aprender, de fato, a pontuar, o sujeito precisa não apenas adquirir os signos de
pontuação, mas sobretudo compreender as regras de produção desse sistema
(compreender o que está em jogo, as propriedades e os princípios de uso dos signos),
sendo capaz de utilizar esses signos em situações novas de uso da escrita. Significa
que, para se apropriar desse sistema, é preciso reconstruí-lo (ROCHA, 1994, p. 79).

Para além dos efeitos discursivos e de organização do texto, autores como Chevalier
(1988) defendem que a pontuação serve para criar efeitos de ritmo nos textos e para indicar
certas intenções do autor.
Weisz (2010) admite que a pontuação precisa ser vista como um território aberto à
criação, para tornar o texto tanto mais compreensível como mais belo. No entanto, tal
posicionamento pedagógico não faz sentido se não considerarmos as motivações para as
escolhas dos sinais utilizados. Ou seja, é o autor quem decide qual ponto vai usar e em qual
parte do texto, e isso é feito mediante o reconhecimento da função de cada sinal, mas,
sobretudo, em função do que está querendo indicar com o seu uso.
A questão estilística é tão forte no que diz respeito aos usos de pontuação que, no
limite, quase qualquer tipo de uso mostra-se adequado desde que seu conjunto forme
um sistema internamente coerente, garantindo assim a legibilidade. [...] Com
exceção do fato de que todo texto escrito deveria ser iniciado com uma maiúscula e
que uma maiúscula deve sempre seguir-se a um ponto, tudo o mais são
possibilidades, alternativas a serem definidas pelas preferências autorais (WEISZ,
1998, p. 41-42).
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O trecho do conto “De tanto procurar” de Marina Colasanti (2015), importante
escritora ítalo-brasileira, ilustra essas possibilidades autorais:

“À noite, no cômodo que era toda a sua moradia, revirava os bolsos sobre a mesa e,
debruçado sobre seu tesouro espalhado, colhia com a ponta dos dedos uma ou outra mínima
coisa, para que à luz da vela ganhasse brilho e vida. Com isso, fazia-se companhia. E a
cabeça só se punha para trás quando, afinal, a deitava no travesseiro.
Estava justamente deitando-se, na noite em que bateram à porta. Acendeu a vela. Era
um moço.
Teria por acaso encontrado a sua chave? Perguntou. Morava sozinho, não podia
voltar para casa sem ela.
Eu... esquivou-se o homem. O senhor, sim, insistiu o moço acrescentando que ele
próprio já havia vasculhado as ruas inutilmente.
Mas quem disse... resmungou o homem, segurando a porta com o pé para impedir a
entrada do outro.
Foi a velha da esquina que se faz de cega, insistiu o jovem sem empurrar, diz que o
senhor enxerga por dois.
O homem abriu a porta.
Entraram. Chaves havia muitas sobre a mesa. Mas não era nenhuma daquelas. O
homem então meteu as mãos nos bolsos, remexeu, tirou uma pedrinha vermelha, um prego,
três chaves. Eram parecidas, o moço levou as três, devolveria as duas que não fossem suas.
Passados dias bateram à porta. O homem abriu, pensando fosse o moço. Era uma
senhora.
Um moço me disse... começou ela. Havia perdido o botão de prata da gola e o moço
lhe havia garantido que o homem saberia encontrá-lo. Devolveu as duas chaves do outro.
Saiu levando seu botão na palma da mão”.

Nesse conto, Marina Colasanti apresenta um sistema de pontuação de forma não
convencional: não faz uso de travessões, nem dos dois-pontos; faz um tipo de paragrafação
diferente; não separa fala de personagem de fala de narrador, dentre outras marcas
pontuacionais.
No excerto da obra “O conto da ilha desconhecida”, José Saramago (1997), premiado
escritor português, também traz uma forma não convencional de pontuar o texto como, por
exemplo, a ausência de travessões ou aspas nas falas dos personagens.

“Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe, Dá-me um barco. A casa do rei tinha
muitas mais portas, mas aquela era a das petições. Como o rei passava todo o tempo sentado
à porta dos obséquios (entenda-se, os obséquios que lhe faziam a ele), de cada vez que ouvia
alguém a chamar à porta das petições fingia-se desentendido, e só quando o ressoar contínuo
da aldraba de bronze se tornava, mais do que notório, escandaloso, tirando o sossego à
vizinhança (as pessoas começavam a murmurar, Que rei temos nós, que não atende), é que
dava ordem ao primeiro-secretário para ir saber o que queria o impetrante, que não havia
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maneira de se calar. Então, o primeiro-secretário chamava o segundo-secretário, este
chamava o terceiro, que mandava o primeiro-ajudante, que por sua vez mandava o segundo,
e assim por aí fora até chegar à mulher da limpeza, a qual, não tendo ninguém em quem
mandar, entreabria a porta das petições e perguntava pela frincha, Que é que tu queres. O
suplicante dizia ao que vinha, isto é, pedia o que tinha a pedir, depois instalava-se a um
canto da porta, à espera de que o requerimento fizesse, de um em um, o caminho ao
contrário, até chegar ao rei. Ocupado como sempre estava com os obséquios, o rei demorava
a resposta, e já não era pequeno sinal de atenção ao bem-estar e felicidade do seu povo
quando resolvia pedir um parecer fundamentado por escrito ao primeiro-secretário, o qual,
escusado se ria dizer, passava a encomenda ao segundo-secretário, este ao terceiro,
sucessivamente, até chegar outra vez à mulher da limpeza, que despachava sim ou não
conforme estivesse de maré.”

Tanto Marina Colasanti como José Saramago garantem o sentido em seus textos
usando as marcas de pontuação por meio de estilos próprios de escrita, mas isso pode
provocar um impacto no leitor: estamos tão acostumados com a convencionalidade da
pontuação, que precisamos de um tempo maior para compreender quais funções eles atribuem
às marcas que utilizam ou deixam de utilizar. A esse respeito, vale lembrar a observação de
Weisz (1998, p. 44): “Em um escritor como Saramago, a transgressão, a construção de um
novo sistema, aparece como criação. Mas, evidentemente, não é este o caso dos que apenas
começam a aprender a escrever”.
Dessa forma, falar de estilo de escritor pode ser falar em transgredir regras conhecidas
e sistematizadas em uma perspectiva de (re)construção da escrita. Alunos inexperientes ou em
fase inicial da aprendizagem da língua escrita que não conhecem (ou não sistematizaram) as
funções da pontuação dificilmente conseguem discernir entre o que é regra de pontuação e
flexibilidade de seu uso para propor transgressões ou assumir identidade estilística. Por isso,
lançam mão de “tateios linguísticos” que funcionam como hipóteses, experimentações de
organização da língua visando à aproximação de modos mais convencionais de escrita.
A esse respeito, Smith (1989) lembra que, mesmo que o uso da pontuação não ocorra
adequada e convencionalmente, há sempre uma lógica subjacente, uma hipótese a esse
processo.
De qualquer modo, assim como considerar os usos e as funções dos símbolos
isoladamente não faz sentido, considerar só o caráter estilístico também não é a melhor
estratégia para o ensino da pontuação. A pluralidade dos critérios para se pontuar um texto
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Não significa que as maneiras de pontuar fogem de regras, mas que essas regras
provêem essencialmente do próprio ato de comunicação, com suas estruturas
sintáticas, seus relevos e efeitos de sentido, suas condições de enunciação, seu tipo
de relação contratual, enfim, que liga o enunciador e o enunciatário (DAHLET,
2006, p. 24).

Dacanal (1987) defende a ideia de que um sistema de pontuação só pode existir como
integrante da língua escrita e com base nela. Para ele, um sistema de pontuação é

Um elemento anciliar da língua escrita e não, sob hipótese alguma, da língua
genericamente tomada [...] O objetivo de um sistema de pontuação é o de servir
como elemento auxiliar na explicitação do sentido de um texto que é, por definição,
a materialização da língua escrita [...] Um sistema de pontuação tem como objetivo
servir para que não haja solução de continuidade, ou dissociação entre o sentido ou o
conteúdo que o texto deve expressar na visão de quem o produz e o sentido que o
mesmo fornece, na perspectiva de quem lê (DACANAL, 1987, p. 13).

Wallace (2012) enfatiza essa concepção, defendendo que a pontuação deve ser
entendida como
Um sistema de normas, um subsistema dentro do sistema ortográfico, pois pode não
se aplicar no uso da pontuação o mesmo critério de análise aplicada a outros
elementos abordados pela ortografia, uma vez que a pontuação é um subsistema
subdesenvolvido. Ao contrário de uma visão normativa, é necessário concentrar na
investigação e na compreensão da lógica da criança, os processos que explicam o
uso da pontuação feito em uma tentativa de marcar as suas intenções no texto para
que o leitor possa interpretar (WALLACE, 2012, p. 33) (tradução nossa).

Assim, no ensino da língua escrita, é preciso verificar as possibilidades de uso e buscar
alternativas que valorizem o papel da pontuação no âmbito textual discursivo, atuando na
construção do sentido. É escrevendo textos e atuando diretamente na pontuação que as
crianças vão aprendendo a pontuar. É escrevendo textos e revisando-os que as crianças vão
conhecendo cada vez mais sobre os sinais de pontuação e suas funções. E, ainda, é escrevendo
textos e conversando sobre eles, através da mediação de seus professores e colegas, que as
crianças vão aprendendo a usar a pontuação de acordo com as suas necessidades
comunicativas, podendo, no futuro, evoluir para conformações estilísticas. É nesse sentido
que se pode, inclusive, conceber um processo significativo de ensino e de aprendizagem da
escrita, a alfabetização e o uso da pontuação como processos inseparáveis de construção do
conhecimento.
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Um texto bem pontuado é o resultado de um longo e gradual processo de descobertas e
redescobertas sobre os recursos da língua escrita, baseado em práticas escolares em que haja a
consideração de possibilidades, de intenções e de propósitos, sempre em processos de
reflexão sobre a escrita.

2.2 - A PONTUAÇÃO E O APRENDIZ DA PONTUAÇÃO

As crianças podem pensar sobre a pontuação e merecem ser escutadas.
Emilia Ferreiro e Maria Angélica Möller

Como já foi exposto anteriormente, pontuar um texto não é uma tarefa fácil para
alunos que estão iniciando suas trajetórias de escritores. Essa dificuldade, em termos de
práticas escolares, acarreta um dos grandes problemas didáticos do ensino de nossa
língua escrita.
Diversos autores têm se esforçado para compreender a complexidade do processo de
aprendizagem da pontuação e o modo como ele aparece nas produções infantis.
Na tentativa de entender a complexidade dessa aprendizagem, Rocha (1994) recorre às
características do nosso sistema de escrita. Isso porque o ato de pontuar requer o uso de signos
gráficos sem correspondência fonêmica, com funções variáveis para representar pausas e
entonações, além de não possuir um valor ideográfico e um único sinal poder representar
várias porções de textos.
Ademais, a referida autora entende que o fato de a pontuação não ser regida por regras
fixas e lineares e ter funções variadas justifica uma certa flutuação e ambiguidade de uso que
têm implicações para o processo de ensino e aprendizagem.
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Um dos maiores problemas para aprender a pontuar é que a pontuação não é
autoevidente para o aprendiz. Ela não é para as crianças uma atividade espontânea
como a fala e até a ortografia. Na verdade, a pontuação não só é pouco visível, como
não tem utilidade para os redatores principiantes que só escrevem textos curtos
(ROCHA, 1994, p. 82).

Para Ferreiro e Möller (2013), a dificuldade pode residir na quantidade de opções que
um escritor dispõe de sinais a serem utilizados. Atualmente, em um momento em que os
recursos da informática possibilitam o uso de muitos recursos gráficos que estão à disposição
do usuário, a listagem de sinais de pontuação se torna muito abrangente. Além dos sinais
gráficos que qualquer manual de gramática apresenta, há também outras marcas pontuacionais
como as letras maiúsculas, os espaços em branco, o negrito, o itálico, a fonte e o tamanho da
letra utilizada, os grifos e qualquer outro sinal que oriente a organização textual.
Ainda nessa tentativa de compreender a complexidade da aprendizagem da pontuação,
Ferreiro (1996) assevera que as marcas gráficas que acompanham as letras não são observadas
pelas crianças durante um certo tempo. É preciso de um esquema interpretativo que as torne
observáveis.
Algumas crianças usam termos genéricos apropriados, tais como marcas ou sinais,
mas a denominação não permite prejulgar acerca da função que lhes é atribuída. Na
verdade, um dos grandes problemas de conceituação consiste em compreender que,
enquanto as letras estão aí para dizer algo, as marcas que as acompanham não dizem
nada, são marcas silenciosas (FERREIRO, 1996, p. 123).

Na mesma linha de argumentação, Rocha (1994) e Teberosky (1994) atestam que a
pontuação surge tardiamente na escrita das crianças. Para elas, essa aquisição ocorre depois de
outras aprendizagens na escrita. Möller (2010), em suas pesquisas, chegou à conclusão de que
as crianças começam a usar os sinais de pontuação (ainda que não convencionalmente) depois
de terem assimilado a natureza alfabética do sistema de escrita.
Na tentativa de compreender o uso da pontuação em textos infantis, em uma pesquisa
feita com crianças no início de processo de alfabetização, Carvalho e Baraldi (1995)
concluíram que, depois que se torna observável, a pontuação começa a aparecer nas
produções feitas. A princípio, aparecem os pontos finais e as vírgulas, mas nem sempre de
forma convencional. Em seguida, os pontos de exclamação, os de interrogação e as reticências
começam a ser utilizados convencionalmente. Até a pontuação ser utilizada de forma
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convencional, os usos da vírgula e do ponto final oscilam quanto à convencionalidade e a
variedade dos sinais vai aumentando gradativamente.
Pizani, Pimentel e Zunino (1998), em uma pesquisa com crianças do 3º ao 6º ano do
Ensino Fundamental (antigas 2ª a 5ª séries), perceberam que a maioria dos alunos utilizava
poucos sinais de pontuação em suas produções escritas; o ponto final, em muitos casos, era o
único sinal que aparecia; em alguns casos, apareciam alguns pontos de interrogação e de
exclamação, assim como as vírgulas em enumerações. Nessa investigação, os alunos que
utilizavam muitos sinais de pontuação faziam isso de forma arbitrária, revelando que, ao
descobrirem que essas marcas e sinais fazem parte da escrita, faziam um esforço para
incorporá-los em seus textos, mesmo não tendo clareza sobre onde e como colocá-los na
produção escrita.
Ferreiro (1996) também listou aspectos interessantes observados em uma pesquisa
sobre esse tema. Para ela, a pontuação, primeiramente, parece avançar dos limites extremos
do texto para o seu interior, ou seja, a princípio, há textos apenas com maiúscula inicial e
ponto final e só depois é que aparecem textos com alguma pontuação interna. Em geral, essa
pontuação no interior do texto tende a se concentrar dentro e em torno das passagens do
discurso direto; listas de elementos da mesma categoria (substantivos, onomatopeias,
interjeições ou exclamações) também começam a aparecer pontuadas; da mesma forma as
fronteiras entre episódios da narrativa são propensas a receber uma marcação gráfica.
Essas estratégias para pontuar são observadas por Kato (1988) quando realiza um
estudo de caso no qual analisa longitudinalmente as produções textuais de uma criança
durante quatro anos do Ensino Fundamental I (antigas 1ª a 4ª séries), com o objetivo de
determinar as estratégias que ela utiliza na busca da coesão e coerência textual. Para a citada
autora, a primeira estratégia da criança em estudo foi colocar um ponto final em cada linha e,
algumas vezes, no começo de uma linha. As estratégias seguintes estavam relacionadas ao uso
do ponto de exclamação, do ponto de interrogação, a separação e a pontuação de frases. Logo
depois, aparece a inserção do ponto em situações em que os conectivos eram evidentes: antes
dos conectivos de ligação frasal e o uso da letra maiúscula.
Com base nesse panorama, é possível compreender que a pontuação requer, por parte
das crianças, mais do que o conhecimento das regras do sistema. É preciso considerar que elas
levantam suposições acerca das funções de cada sinal utilizado, fazendo usos com diferentes
graus de convencionalidade.
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No próximo capítulo, explicitaremos a metodologia de nossa pesquisa.
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CAPÍTULO 3
A PESQUISA

Buscar o ponto de vista da criança é a única maneira que se tem para desvendar
algumas questões. Não há outra forma ou método: ou se recorre às crianças ou se
fica sempre trabalhando com a visão do adulto.
Zelia Demartini

3.1 – NATUREZA DA PESQUISA, OBJETIVOS E HIPÓTESES

De uma forma geral, toda pesquisa científica é uma atividade mobilizada por um
problema, visando a ampliar sua compreensão e, ocasionalmente, transformar uma dada
realidade. Esses conhecimentos, muitas vezes, são mensurados e divulgados através de dados
estatísticos. No entanto, no desenvolvimento das investigações nas ciências humanas, as
pesquisas de natureza qualitativa aparecem como uma possibilidade para atender à
necessidade da valorização do significado dos fenômenos e dos processos sociais, levando em
consideração as motivações, as crenças, os valores, os contextos, as representações sociais
que permeiam a rede de relações sociais.
No caso da presente pesquisa, a fim de compreender como a pontuação aparece nos
textos infantis ao longo de um período-chave da escolaridade (3º ao 5º ano do Ensino
Fundamental) e como se dá a sua progressão em diferentes tipos de escrita (reescrita e
correção), buscamos apreender o modo como as crianças se apropriam de diferentes marcas
pontuacionais, atribuindo-lhes significados e papéis na relação com a língua ou com os
processos discursivos. Com essa meta, a investigação tomou como base as seguintes
hipóteses:
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1. As crianças incorporam de forma gradual as marcas de pontuação, evidenciando
modos de apropriação relativamente vinculados à frequência e convencionalidade das
construções linguísticas mais usuais; e
2. Na sucessão dos anos escolares, a progressão do uso da pontuação ocorre de modo
uniforme, mantendo um certo paralelismo nos diferentes tipos de atividade.
Ao enfocar como recorte privilegiado o tema da aprendizagem da pontuação,
defendemos, assim como Rampazzo (2004), o interesse da pesquisa educacional que se foca
no específico para buscar a compreensão qualitativa dos fenômenos, embora os dados
quantitativos possam contribuir para a análise que se pretende fazer.
Uma vez esclarecida a natureza da pesquisa, resta especificar o recorte do corpus da
investigação. Como se sabe, uma pesquisa qualitativa pode ter dois tipos de delineamentos: o
transversal (também conhecido como cross-section) ou o longitudinal. No delineamento
transversal, comparam-se indivíduos diferentes em um único recorte de tempo e, portanto, não
há perda de sujeitos durante o tempo da pesquisa. No entanto, conforme adverte Mota (2010,
p. 145), “um problema com esse tipo de estudo é que, como testa indivíduos diferentes, não
controla totalmente os efeitos das variações individuais”.
Em contrapartida, as pesquisas longitudinais destinam-se a estudar um processo ao
longo do tempo para investigar mudanças, refletindo uma sequência de fatos, posturas ou
comportamentos. Nesse tipo de delineamento, os dados são coletados com um mesmo grupo
de sujeitos, em momentos específicos e predeterminados ao longo de um período de tempo, o
que favorece análises comparativas.
Como os mesmos sujeitos são acompanhados ao longo do tempo, esse delineamento
controla as diferenças individuais. Além disso, como os participantes, em geral,
pertencem a uma mesma coorte, efeitos de coorte são também manejados. O número
de sujeitos recrutados também é menor do que em estudos transversais, mas por
outro lado esse tipo de estudo é custoso em termos de tempo de realização. Outra
dificuldade encontrada por pesquisadores é a perda de sujeitos ao longo da pesquisa
(MOTA, 2010, p. 145).

Os estudos longitudinais podem ser prospectivos ou retrospectivos. Os primeiros são
aqueles em que o pesquisador acompanha os sujeitos da pesquisa ao longo do tempo, em que
há a causa ou fator determinante e se procura o resultado. Já os retrospectivos são aqueles
baseados em dados de períodos passados, em que se conhece o efeito e se busca a causa.
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Considerando que a aquisição da língua escrita é realizada a longo prazo, nossa
pesquisa assume um delineamento longitudinal prospectivo, já que optamos por fazer o
acompanhamento dos mesmos sujeitos durante três anos letivos (em quatro momentos de
coletas) com o intuito de documentar as mudanças ocorridas no decorrer do tempo. O que se
pretende é, portanto, um estudo de caso que objetiva contribuir para os debates acerca da
aprendizagem da língua escrita, em particular, a evolução do uso da pontuação.
Um estudo de caso, segundo Rampazzo (2004, p. 55), “é a pesquisa sobre um
determinado indivíduo, família, grupo ou comunidades para examinar aspectos variados de
sua vida”. Yin (2010), por sua vez, explica que essa metodologia deve ser aplicada quando o
pesquisador precisa compreender um fenômeno da vida real em profundidade, em que
existam condições importantes relativas ao contexto no qual ocorre esse fenômeno.
Esse é o caso da nossa pesquisa, que se dá por meio do acompanhamento de um grupo
de alunos no período de 18 meses para termos informações sobre um aspecto: o
aprimoramento da escrita de textos infantis por meio das marcas pontuacionais. Um percurso
importante, porque é na escola que devem ocorrer os processos de ensino e aprendizagem,
podendo possibilitar o desenvolvimento e a ampliação do potencial das crianças para a escrita.
Vale ressaltar que os resultados obtidos na pesquisa serão válidos para o caso
estudado, não sendo a nossa intenção realizar generalizações de suas aplicações. Conforme
André (1984), a generalização poderá ocorrer no domínio de cada leitor, na medida em que
reconhece semelhanças com os conhecimentos que precisa construir e aplicar em outros
contextos. De qualquer modo, nosso estudo de caso, envolvendo não só o corpus, mas
também o contexto e os aspectos direta e indiretamente relacionados ao objeto da pesquisa,
mostra-se relevante como um exemplário significativo do que pode ocorrer no âmbito da
aprendizagem da língua escrita, mais especificamente, da compreensão do sistema
pontuacional.
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3.2 – O CONTEXTO DA PESQUISA

Embora o tema da aquisição da pontuação esteja vinculado a uma discussão necessária
para o trabalho com a língua escrita e para o campo da didática, Ferreiro, já em 1996 (p. 123124), denunciava que
O interesse dos psicólogos pelos processos de compreensão e uso da pontuação tem
sido escasso (cf. Fayol &Lété, 1987; Fayol, 1993; Chafe, 1987; Edelsky, 1983).
Uma vez que a pontuação é um fenômeno específico do escrito (com relações
possíveis, mas problemáticas com traços suprassegmentais), não é estranho constatar
que também a atenção dos linguistas contemporâneos pela pontuação tenha sido
escassa, a tal ponto que a pontuação parece constituir um tema novo, quando se trata
antes de “um tema esquecido”.

Na época, na tentativa de explicar a escassez de trabalhos sobre o tema, Nunberg
(apud ROCHA, 1994) afirmou que, pelo fato de a escrita ter sido considerada por muito
tempo um modo de expressão alternativo à fala, a pontuação não suscitou entre os linguistas
interesse teórico. Assim, ela não era motivo de observação e de estudo. Só mais tarde, quando
a escrita passou a ser vista como um objeto de aprendizagem, é que a pontuação entra no
corpo de estudos sobre a língua escrita.
Passados mais de 20 anos dessas publicações, outros autores apresentam argumentos
da mesma natureza. Nas colocações de Sampaio (2015, p. 19), podemos tentar entender o
possível desinteresse por esse assunto:
Nota-se que a pontuação é um assunto pouco valorizado nas pesquisas sobre a
língua escrita. Geralmente o tema se restringe à sua aplicação prática com ênfase nas
normas prescritivas instituídas pela gramática. [...] Partimos aqui do pressuposto de
que os estudos sobre pontuação no Brasil não podem ser considerados regulares nas
várias instâncias teóricas que tratam do assunto e pressupomos que em outros países
de língua portuguesa seja similar. Também não apresentam um tratamento
homogêneo nem entre os gramáticos nem entre os pesquisadores da esfera
linguística.

De qualquer forma, a despeito de uma certa insuficiência quantitativa de investigações
no levantamento sobre o tema, encontramos importantes trabalhos e em diferentes linhas de
investigação.
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Com maior frequência, encontram-se os estudos com o propósito de compreender a
pontuação nas escritas infantis (BARBOSA, 2006; CASTEDO, 2010; ESPARZA, 2008,
2016; ESPARZA, CASTELLANOS, 2009; FERREIRO, 1996, 1998, 2001; KATO,1988,
2002; LIMA, 2003; MÖLLER, FERREIRO, 2013; ROCHA, 1994, 1996, 1997; SAMPAIO,
2015; SILVA, 2010; SMITH,1989; WALLACE, 2012; WEISZ, 1998). Investigações quanto
à pontuação no âmbito dos estudos sobre a linguagem, gramática e produção escrita
(COLELLO, 2012, 2015; GERALDI, 1997, 2013; POSSENTI, 2010, 2013) também são
recorrentes.
Outras pesquisas são destinadas ao estudo da pontuação em outros contextos: o ensino
da pontuação nos livros didáticos do PNLD (SILVA, 2010); o uso da pontuação em
hipertextos (ALBUQUERQUE, 2012); a análise do uso da pontuação por meio da Linguística
(DAHLET, 2002, 2006); a pontuação em manuscritos medievais (FILHO, 2004); a relação
entre pontuação e discurso (FURLANETTO, 2009).
Nesse contexto, a presente pesquisa parece justificar-se pela possibilidade de ampliar
as contribuições dos estudos referentes à pontuação de textos infantis, campo de investigação
que se mostra em plena construção nos últimos anos.

3.3 – A ESCOLA

Ancorada nos princípios metodológicos da pesquisa de um estudo de caso com
abordagem qualitativa, longitudinal prospectiva,a presente investigação foi realizada na
Escola Estadual de Ensino Fundamental I “Irene Ribeiro”, localizada no bairro da Vila
Carrão, na Zona Leste de São Paulo, que pertence à Diretoria de Ensino da Região
Leste 5.
A escola tem aproximadamente 375 alunos do Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano,
atendendo crianças do próprio bairro e adjacências.
A Figura 2 mostra, com mais precisão, a localização da escola na Região Leste de São
Paulo:
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Figura 2 – Mapa de localização da escola
Fonte:<www.googlemaps.com.br> Acesso em: 15 out. 2016.

Trata-se de uma escola de grande porte, com 15 salas de aula e 57 funcionários. Além
das salas de diretoria, de secretaria e de professores, possui laboratório de informática, quadra
de esportes coberta, cozinha, sala de leitura, parque infantil, banheiros, banheiro com
chuveiro, refeitório, despensa, pátio coberto e extensa área verde.
Em termos de saneamento, possui água e sistema de esgoto da rede pública, lixo
destinado à coleta periódica e à reciclagem, além de energia elétrica. A infraestrutura
contempla Internet de banda larga, 6 computadores administrativos, 15 computadores para
alunos, 4 televisões, 5 equipamentos de som, 6 impressoras e 2 equipamentos de multimídia.
As Figuras 3 a 14 ilustram algumas dependências da escola:

Figura 3 – Fachada externa I – muro da escola
Fonte: a autora.

Figura 4 – Fachada externa II –muro da escola
Fonte: a autora.
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Figura 5 – Entrada principal da escola
Fonte: a autora.

Figura 6 – Espaço para o “Projeto Horta”
Fonte: a autora.

Figura 7 – Área interna I – pátio descoberto
Fonte: a autora.

Figura 8 – Área interna II – pátio descoberto
Fonte: a autora.

Figura 9 – Área interna III –pátio descoberto
Fonte: a autora.

Figura 10–Área do Parquinho I
Fonte: a autora.
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Figura 11–Área do Parquinho II
Fonte: a autora.

Figura 12 – Estacionamento dos funcionários
e saída da rua paralela à entrada principal
Fonte: a autora.

Figura 13 – Pátio interno coberto I
Fonte: a autora.

Figura 14 – Pátio interno coberto II
Fonte: a autora.

O projeto pedagógico do “Irene”, como a escola é chamada, adota como referência os
seguintes materiais organizados e fornecidos pela Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo: Programa “Ler e Escrever”, para as aulas de Língua Portuguesa; e Programa
“Educação Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental” (Emais), para as aulas
de Matemática. A escola, portanto, tem metas que se submetem às expectativas de
aprendizagem do Estado e participa, anualmente, das avaliações externas propostas pela
Secretaria da Educação.
Como ações pedagógicas diferenciadas, os professores desenvolvem diversos projetos
institucionais: Projeto Circo, Projeto Horta, Mostra de Artes, Projeto Leitura na Família,
Projeto Carnaval, Projeto “Um dia na escola de meu filho”, além das tardes de autógrafos para
os lançamentos dos livros que os alunos produzem ao longo dos dois semestres letivos.
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A escola, até 2014, participou do Projeto “Escola de Tempo Integral”. Em 2015 foi
escolhida para participar do Projeto “Escola de Ensino Integral”. De acordo com os
esclarecimentos de Souza (2015, s/p.), gestora do novo modelo,

O Programa Ensino Integral foi concebido levando-se em consideração as demandas
decorrentes de pesquisas, avaliações, bem como resultado de experiências
educacionais atualmente desenvolvidas no Brasil e em diferentes países. A partir de
estudos iniciais foram identificadas as condições de sucesso dessas experiências e as
adaptações necessárias foram incorporadas ao modelo.

Mais do que a renomeação do programa do qual participava, essa reestruturação das
escolas estaduais trouxe para o “Irene” mudanças significativas em todo o contexto escolar, e,
desde sua implementação, alunos, professores e funcionários estão sendo impactados por
essas mudanças.
Nessa nova configuração, professores e equipe gestora da escola passaram a atuar no
Regime de Dedicação Plena e Integral, com prestação de serviços por 40 horas semanais na
escola, ou seja, em período integral. O período de aulas passou a ser de 8 horas e 40 minutos,
e o currículo está dividido entre aulas regulares da Base Comum e aulas diversificadas:
Educação Física, Artes, Inglês, Educação Socioemocional, Orientação de Estudos, Práticas
Experimentais, Assembleias e Multiletramento. Os alunos são estimulados a assumir
protagonismo nos projetos diferenciados e de ensino híbrido, denominados Blended Learning.
Os professores, além das horas em atividades desenvolvidas com os alunos, têm horas
de trabalho pedagógico na própria unidade escolar, ou seja, 32 aulas são destinadas ao
trabalho com os alunos; e 16, à formação docente. Para Souza (2015, s/p.), “em decorrência
desse maior tempo de dedicação ao ensino, a equipe escolar pode ampliar as melhores
condições para o cumprimento do currículo, enriquecendo e diversificando a oferta das
diferentes abordagens pedagógicas”.
Com essas mudanças, a escola definiu um quadro diferente em relação à equipe
gestora: além da diretora e sua vice, passaram a contar com duas coordenadoras pedagógicas:
uma para o Ciclo de Alfabetização (1ºs e 2ºs anos) e a outra para o Ciclo Intermediário (dos
3ºs aos 5º s anos).
Houve mudança, também, no quadro de professores, uma vez que era preciso dar à
escola a disponibilidade de 40 horas semanais. Os profissionais que já atuavam na escola
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tiveram preferência para se vincular a esse projeto desde que estivessem dispostos a trabalhar
em Regime de Dedicação Plena e Integral e desempenhassem as atribuições diferenciadas das
novas funções. Outros profissionais foram contratados através de um processo seletivo
conduzido pela Diretoria de Ensino que envolveu algumas etapas: inscrição prévia, análise de
assiduidade e uma entrevista. Essas ações serviram para que pudesse ser respeitado o caráter
diferenciado do modelo, focando a seleção de candidatos com perfis adequados à proposta.
Em 2015, a escola inseriu-se também no programa Parceiros da Educação7, recebendo
investimentos em quatro setores: apoio pedagógico, apoio à gestão, apoio comunitário e apoio
à infraestrutura. Nessas ações, a empresa parceira mantém-se responsável por: realizar
avaliações de desempenho dos alunos; proporcionar a formação continuada dos
coordenadores pedagógicos e professores; executar um plano de recuperação de
aprendizagem dos alunos; fornecer recursos para desenvolvimento de projetos pedagógicos;
ativar ambientes pedagógicos como sala de leitura e laboratórios; e desenvolver projetos de
estímulo ao uso das tecnologias. Atualmente, os professores do “Irene” contam com formação
pedagógica na área de Língua Portuguesa e de Matemática através da contratação de institutos
de assessoria pedagógica.
Em síntese, é possível afirmar que, nos últimos anos, a escola pôde se beneficiar das
oportunidades de melhorias nas condições pedagógicas de seus professores e membros da
gestão escolar, além das melhorias estruturais do prédio e das condições de trabalho. Essas
conquistas parecem ter surtido um efeito positivo em relação ao trabalho pedagógico da
escola e, também, em relação ao envolvimento por parte de toda a comunidade escolar
(equipe gestora, professores, funcionários, alunos, e responsáveis).

7

Criada em 2004, a Parceiros da Educação é uma associação sem fins lucrativos, certificada como Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip). A atuação da Parceiros da Educação tem dois focos: promover a
parceria entre empresas, empresários e organizações da sociedade civil com escolas públicas, visando à melhoria
do desempenho acadêmico dos alunos; e apoiar o governo na adoção de políticas públicas consistentes que
promovam a qualidade da educação pública. <http:// http://www.parceirosdaeducacao.org.br/>. Acesso em: 4
jan. 2017.
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3.4 – OS SUJEITOS DA PESQUISA

Pelo fato de ser um estudo de caso com abordagem longitudinal, a definição dos
sujeitos que participaram do grupo de análise dos dados só foi definida na realização da
última coleta, realizada em abril de 2016. Isso porque as atividades, ocorridas em 4 diferentes
momentos, com um único grupo-classe, foram sempre propostas a todos os alunos. No
entanto, para a definição do grupo estudado, dois critérios foram considerados: a entrega do
termo de livre consentimento assinado pelos seus responsáveis (ANEXO A); e a participação
do aluno em todos os encontros. Com base nesses critérios, 12 indivíduos passaram a compor
o grupo dos sujeitos da pesquisa.

3.5 – OS PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS

Para compor o corpus de análise, quatro reescritas e quatro correções foram realizadas
em quatro dias de coletas, com intervalos de seis meses entre elas: outubro de 2014, abril de
2015, outubro de 2015 e abril de 2016.
Em cada momento de coleta, duas propostas diferentes de atividades foram realizadas:
uma atividade de reescrita e uma de correção textual. Em ambas as atividades, o gênero
textual escolhido foi o de piadas. A proposição da mesma piada por tipo de atividade em
quatro momentos diferentes justifica-se para fins de comparação dos resultados de cada
sujeito da pesquisa. Como o tempo entre as coletas foi longo, considera-se pequeno o risco de
as primeiras produções influenciarem as demais.
Nessa escolha metodológica, cabem três explicações.
A primeira é em relação ao termo “reescrita”. Estamos utilizando o termo tal como foi
postulado por Teberosky (1989): atividade em que a tarefa proposta ao aprendiz é redigir um
conteúdo que ele conhece previamente. Para esta pesquisa a ideia era não trabalharmos com
textos de autoria em que as preocupações dos alunos poderiam estar voltadas ao “o que
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escrever” e não ao“como escrever”, que era o nosso objetivo. A reescrita possibilita que os
escritores se preocupem com os recursos que devem ser utilizados para garantir a fidelidade
do conteúdo do texto original e isso vem ao encontro dos objetivos de nossa pesquisa.
A segunda explicação é em relação a outro termo utilizado neste trabalho: correção
textual. Corrigir o texto, da perspectiva deste trabalho, é observar como um texto está
organizado e inserir, individualmente, sem a ajuda de professores ou colegas, quaisquer
acertos, incluindo as marcas de pontuação para facilitar a organização do texto. Para isso, o
aluno utiliza os conhecimentos e procedimentos de que dispõe, tentando garantir essa
organização desde sua própria compreensão de significados e sentidos, tornando-se, assim,
uma atividade de reflexão sobre a língua que se escreve.
A terceira e última explicação refere-se ao gênero piada. Embora sabendo que as
piadas pertençam mais tipicamente à modalidade oral, elas têm sido muito utilizadas, no
formato de textos, para o ensino e a aprendizagem das marcas de pontuação, muitas vezes
sendo consideradas como um gênero também da escrita. Assim, a escolha desse gênerose deu,
principalmente, por ser um texto curto que pode ser trabalhado em um momento pontual de
coleta de dados e por se tratar de uma leitura de grande interesse para as crianças dessa faixa
etária. Além disso, trata-se de um texto que, mesmo curto, impõe a necessidade do uso dos
sinais de pontuação de modo a garantir a expressividade e a produção de sentido em episódios
que alternam narrativa e diálogos diretos.
As piadas, nesse sentido, também estão de acordo com a concepção de produção
textual que estamos defendendo neste trabalho: trata-se de um texto em que há a necessidade
de se tomarem decisões acerca da pontuação, tanto para a produção da reescrita quanto para a
correção, podendo contemplar diferentes alternativas, o que permite captar intenções e
critérios de uso (independentemente do grau de convencionalidade).
Dessa forma, na primeira atividade, os alunos foram convidados a reescrever a piada
selecionada. Depois da explicação da proposta da atividade, fez-se a leitura da piada uma vez,
conversou-se sobre ela, fazendo o reconto oral coletivamente (para garantir a interpretação e a
estrutura narrativa em seus vários episódios). A seguir, fez-se a leitura mais duas vezes e foi
solicitada a reescrita em folha pautada timbrada.
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A piada8 utilizada para as propostas de reescrita foi a seguinte:
A professora do Joãozinho passou uma prova de matemática e disse:
–Vocês não podem usar os dedos das mãos para contar!
Então Joãozinho tirou o tênis e a professora perguntou:
–Por que você tirou o tênis, Joãozinho?
E Joãozinho respondeu:
–Você disse que não podemos usar os dedos das mãos para contar, então eu
vou contar com os dedos dos pés!

Na segunda atividade, a proposta foi fazer uma correção textual. Para tanto, as
crianças receberam um papel impresso com uma piada sem marcas de pontuação (mas com a
coerência e coesão textual garantidas, bem como os aspectos ortográficos), escrita em caixa
alta para garantir que todos os alunos tivessem condições de reconhecer as letras e fazer a
leitura (sobretudo os que não estavam alfabetizados). Foi-lhes solicitado que fizessem a
correção do texto, inserindo as alterações necessárias ou reescrevendo o texto no espaço
pautado disponível abaixo do texto. O objetivo era observar se conseguiriam perceber a
ausência da pontuação e fazer a inserção de marcas pontuacionais no texto. É importante
ressaltar que não foi feito um pedido para que cuidassem da pontuação.
A Figura 15 retrata a atividade com a piada9 tal como foi entregue às crianças nos
momentos de correção:

Figura 15 – Ficha de atividade para as correções
Fonte: a autora.

8

Piada adaptada do site www.criancas.uol.com.br para as atividades de reescrita. Acesso em: 6 set. 2014.
Piada adaptada do site <www.criancas.uol.com.br> Acesso em: 6 set. 2014.

9
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As duas atividades descritas acima, em suas quatro versões, foram feitas em sala de
aula, com orientações coletivas, mas com desenvolvimento individual, para que cada
produção não tivesse interferências dos trabalhos realizados por outros alunos.

3.6 – O CONTEXTO DA COLETA DE DADOS

O primeiro contato com os profissionais da escola ocorreu em setembro de 2014, por
meio de uma reunião com a equipe gestora, com o propósito de apresentar os objetivos gerais
da pesquisa e as atividades planejadas. Para evitar o risco de comprometer a coleta dos dados
por eventuais direcionamentos das professoras em intervenções relacionadas à pontuação, foi
compartilhada a intenção mais genérica de observar, durante as quatro coletas de dados,
aspectos da progressão da produção escrita dos alunos no início de sua escolaridade. Nessa
ocasião, foi possível conhecer os membros da equipe gestora (diretora, vice-diretora e
coordenadora pedagógica), as professoras e os espaços físicos da escola.
As professoras mostraram-se solícitas para acolher a situação de pesquisa. Segundo
informações da direção, por ser referência no bairro, a escola conta com uma equipe que
participa ativamente das formações oferecidas e que apresenta interesse nas pesquisas
desenvolvidas.
Nesse primeiro encontro, decidimos aleatoriamente a turma em que seria realizada a
primeira coleta de dados: 3º ano C da professora Maria10.
Na primeira coleta de dados, realizada em outubro de 2014, os alunos aguardavam a
chegada da pesquisadora. A professora já tinha inserido a previsão da atividade no
planejamento do dia e os alunos mostraram-se ansiosos com a realização do trabalho. Num
primeiro instante, quiseram mais detalhes sobre a atividade a ser realizada: Valia nota? Ia ser
corrigida? Mesmo os que não soubessem ler e escrever poderiam participar? A letra tinha que
ser cursiva? Essas e outras questões foram esclarecidas juntamente com a apresentação da
pesquisadora e da atividade de coleta. A professora ajudou na apresentação dizendo que era

10

Esse e os outros nomes das professoras citadas são fictícios, preservando, assim, as suas identidades.
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uma pesquisa de “muita importância para a Educação” (já que se tratava de uma instituição
respeitada como a Universidade de São Paulo).
Ao saberem que se tratava de atividades envolvendo piadas, os alunos demonstraram
muito interesse. Informaram que gostavam muito desse gênero textual e até chegaram a
demonstrar parte de seu repertório de piadas que tinham costume de contar para os amigos.
Após essas informações, foi iniciada a atividade de reescrita e, em seguida, a de
correção. Os alunos demonstraram muito envolvimento nas duas propostas. Gostaram de
ouvir as piadas e divertiam-se com elas, fizeram comentários sobre a compreensão delas,
pediram para repetir as piadas, participaram dos recontos orais e das reescritas com empenho.
A professora Maria mostrou-se muito disponível na aplicação da pesquisa em sua
turma e ajudou, também, na distribuição das folhas das atividades. Os alunos estavam
organizados individualmente em suas carteiras e, enquanto realizavam as propostas, a
professora foi conversando sobre a turma de um modo geral: eram crianças muito
participativas e interessadas durante as aulas, mas, conforme o relato, algumas delas ainda não
estavam alfabetizadas. Para ela, como eram crianças do 3º ano, todas já deveriam ter
dominado o processo de alfabetização e não deveriam participar da coleta aquelas que não
conseguiram escrever o texto pedido. Tinha receio de que essas produções interferissem na
análise dos dados. Apresentou algumas produções realizadas do material “Ler e Escrever”,
porém não comentou sobre o trabalho com pontuação.
O planejamento pedagógico dessa professora (ANEXO B) funciona como uma base
para que se possa compreender como a questão da análise linguística (e particularmente o
tópico da pontuação) vinha sendo trabalhada na turma em questão. Assim, por meio da análise
do planejamento anual, foi possível perceber que, embora não tenham sido planejados
momentos específicos para o trabalho com o sistema de pontuação nos quatro bimestres de
aula, é possível verificar atividades de situações de revisão de textos, de reflexão sobre a
escrita e de reescritas (coletivas, em duplas e individuais), sugerindo um trabalho mais
genérico (embora significativo) de análise linguística.
Na segunda coleta de dados, em abril de 2015, a professora da turma, a Benê, já tinha
informações sobre a realização da coleta e, da mesma forma, se mostrou muito à vontade em
receber a pesquisadora. Na rotina da lousa, havia o registro das atividades do dia com a
previsão da atividade. Os alunos, nesse momento no 4º ano C, receberam a pesquisadora
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perguntando se iam, novamente, escrever piadas. Ao confirmar a informação antecipada,
disseram que tinham outras piadas para compartilhar. Quando souberam que escreveriam a
mesma piada da coleta anterior, alguns alunos sugeriram trocá-la. Foi necessário retomar o
objetivo da pesquisa e explicar o motivo da serem as mesmas piadas. Eles concordaram e
muitos disseram até que não se lembravam da piada; outros eram alunos novos na escola (ou
remanejados de outra turma) e não haviam participado na coleta anterior. Como na primeira
coleta, demonstram muito envolvimento com as propostas.
Enquanto os alunos realizavam as atividades, a professora compartilhou com a
pesquisadora as reescritas propostas pelo “Projeto Ler e Escrever” que os alunos estavam
realizando, informando que a fluência escritora estava mais desenvolvida em relação ao início
do ano, ainda que alguns alunos não estivessem alfabetizados.
Nos planejamentos do 1º e 2º bimestres do 4º ano C (ANEXO C), da professora Benê,
o trabalho com pontuação não se apresenta de forma específica, mantendo-se uma
continuação do realizado no ano anterior nas atividades de situações de revisão de textos, de
reflexão sobre a escrita e de reescritas (coletivas, em duplas e individuais). Mas, nos
momentos de revisão, há uma indicação mais detalhada sugerindo a análise de aspectos
pontuacionais, tal como aparece nas expectativas de aprendizagem: “participar de situações de
revisão de textos realizadas coletivamente, em parceria com colegas ou, quando possível,
individualmente, considerando – em diferentes momentos – as questões da textualidade
(coerência, coesão – incluindo-se a pontuação), e a ortografia, depois de finalizada a primeira
versão”.
Na terceira coleta, realizada em outubro de 2015, em função de uma substituição
docente, a turma estava, a partir do mês de agosto, sob a responsabilidade da professora
Sandra. Na chegada da pesquisadora, os alunos informaram à Sandra que ela era a “tia das
piadas” e quiseram contar à professora o que já tinham feito em outros encontros. Informaram
que estavam escrevendo muitas piadas durante as aulas de Português, e a professora
confirmou essa afirmação dos alunos, dizendo que eles estavam aprendendo a pontuar o
discurso direto e que faziam muito uso da pontuação de piadas para esse trabalho. A
professora, espontaneamente e sem saber dos objetivos específicos da pesquisa, informou que
estava finalizando a sequência didática sobre sistema de pontuação que faz parte do
planejamento do 3º bimestre do “Projeto Ler e Escrever” da Secretaria de Educação.
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Os alunos realizaram as atividades, como nas outras coletas, com muito envolvimento
e dedicação.
Em relação à análise dos planejamentos dos 3º e 4º bimestres da professora Sandra
(ANEXO C), foi possível verificar o que foi revelado no dia da terceira coleta: a realização de
sequência didática sobre pontuação no 3º bimestre, a primeira vez em que o trabalho com
pontuação aparece como um conteúdo específico.
Na quarta e última coleta, realizada em outubro de 2015, os alunos se mostraram
muito familiarizados com a pesquisa realizada. A professora era Sandra, a mesma do 2º
semestre do 4º ano. Falaram, coletivamente, dos projetos de leitura e escrita desenvolvidos;
mostraram os produtos finais; apresentaram a peça de teatro que seria apresentada no fim
daquele dia.
Sandra avaliou que houve um crescente desenvolvimento na capacidade de escrita de
seus alunos durante a passagem do 4º para o 5º ano. Como ela acompanhou essa transição,
disse perceber uma evolução na organização das ideias e, principalmente, no que diz respeito
à coerência, à coesão e à pontuação dos textos, mas se mostrou preocupada com alguns alunos
que estavam chegando à escola ainda não alfabetizados.
Mesmo sendo a piada repetida nos outros momentos de coleta de dados, os alunos,
novamente, divertiram-se e participavam das propostas com entusiasmo e envolvimento.
De acordo com o planejamento anual analisado de Sandra (ANEXO D), foi possível
observar o trabalho sobre pontuação nos quatro bimestres letivos: uma sequência didática
destinada à discussão do sistema de pontuação em cada bimestre.
Ao analisar progressivamente os planejamentos desenvolvidos pela escola ao longo
dos 18 meses de coleta de dados, é possível verificar a preocupação com a análise linguística,
que, dentre outros aspectos, promove um aprofundamento em relação à pontuação, e, no 5º
ano, o estudo tem uma ênfase maior.
No próximo capítulo faremos, então, a análise dos dados coletados.
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CAPÍTULO 4
O USO DA PONTUAÇÃO NAS REESCRITAS E CORREÇÕES

Tendo situado o contexto das situações de coleta de dados e as observações mais
imediatas sobre a dinâmica dos vários grupos, passamos a analisar o conjunto das produções.
Assim, tendo como base uma síntese dos dados mais significativos de cada produção, o
objetivo do presente capítulo é fazer uma análise das marcas de pontuação utilizadas pelos
sujeitos da pesquisa nas reescritas e nas correções produzidas nas quatro coletas realizadas.
Como já mencionado, com o grande avanço da tecnologia, temos uma extensa
listagem de recursos que podem ser usados pelo escritor para fazer marcações no discurso e
garantir suas intencionalidades, ênfases, efeitos visuais e estéticos. Neste trabalho,
consideramos como marcas de pontuação a grande quantidade de recursos utilizados por um
escritor, sejam eles ponto final, travessão, reticências, dentre outros, ou o uso de negrito,
itálico, sublinhado, dentre outros, para evidenciar alguma palavra ou expressão.
De um modo geral, os dados evidenciam uma profusão de aspectos importantes, sendo
possível considerar três eixos de análise:
 a progressão no uso das marcas de pontuação;
 a variedade no uso das marcas de pontuação; e
 a regulação no uso das marcas de pontuação.

4. 1 – PROGRESSÃO NO USO DAS MARCAS DE PONTUAÇÃO

Neste tópico, serão analisados o aumento, a manutenção ou a diminuição das marcas
de pontuação utilizadas no decorrer do período das quatro coletas.
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4.1.1 – PROGRESSÃO DA PONTUAÇÃO NAS REESCRITAS

Em relação às reescritas produzidas no decorrer das quatro coletas, o Gráfico 1
sintetiza os dados para a nossa análise a partir da reescrita 2:

Gráfico 1 – Progressão das marcas de pontuação nas reescritas
Fonte: a autora.

Por meio das informações do Gráfico 1, é possível perceber que a maioria dos alunos
passou a usar mais pontuação em suas produções no decorrer do período analisado,
principalmente na reescrita 3.
Na reescrita 2, nove alunos apresentaram aumento na quantidade dos sinais utilizados
em comparação à reescrita 1, dois alunos mantiveram a mesma quantidade, e uma aluna
apresentou uma diminuição em seus usos. Na reescrita 3, todos os alunos apresentaram maior
uso da pontuação em seus textos em relação à reescrita 2. Na reescrita 4, cinco alunos
continuaram a apresentar aumento, três mantiveram a mesma quantidade, e quatro
apresentaram diminuição na quantidade de marcas utilizadas.
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Ao compararmos a reescrita 1 em relação à reescrita 4, constatamos que a grande
maioria dos alunos apresentou aumento no uso de marcas de pontuação. Isso significa que
houve progressão quantitativa nos usos ao longo do período observado.
Ana Paula, por exemplo, apresentou um significativo aumento no uso de marcas de
pontuação ao compararmos as quatro reescritas realizadas:

Ana Paula–Reescrita 1

a professora de Joanlho
deu uma Pova do Matemática e a pr
professora falo não pode uza mão e
Juanlho tiro o Tenise e a professora Juanlho
ésta falo não mão pé.

Ana Paula–Reescrita 2

A professora falo que pova de Matematica e a professora dice que não pudia
codar coso deso da Mõsa, e
a professora falo que porque você
João falou que você dice que
Não codar deco mõsa de vou
codar de pé
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Ana Paula–Reescrita 3
Joãzinho foi para a escola
e dia teve rova de matemática
e a professora de Joãozinho falou:
“Não podia usara os dedus
das mãos” Joãozinho tirou o sapato
a professora dice “porque você
tirou o sapato Joãozinho já
que eu não poso contra com os
diso da mão vou contar com
os dedeo pé.

Ana Paula–Reescrita 4

A professora de Joãozinho pasou uma
pova de matemática e disse:
― Não pode usa os dedos da mão.
Enção o Joãozinho tirou o sapato
e a professora falou:
―Joãozinho porque você tirou o sapato.
―Já que eu não poso comtar com so
dedos mão vou comtar com so dedos do pés.
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Como podemos notar nas reescritas acima, Ana Paula utilizou, na reescrita 1, o ponto
final ao término do bloco de texto (escrito em um único parágrafo) e a letra maiúscula foi
utilizada apenas para a escrita do substantivo próprio Joãozinho (“Juanlho”) nas três vezes em
que o nome foi escrito (mas não no início do bloco textual).
Na reescrita 2, Ana Paula inseriu outras marcas: a letra maiúscula no início do bloco
textual e uma vírgula. O ponto final no fim do texto, utilizado na reescrita anterior, não se
apresentou nessa produção.
Já na reescrita 3, o aumento nas marcas pontuacionais é maior, pois aparece a alínea e
a letra maiúscula para iniciar o bloco textual; dois-pontos e aspas para marcar o discurso
direto; e o ponto final no fim do texto.
O aumento maior e mais significativo se deu na reescrita 4. O texto foi dividido em
cinco parágrafos, todos iniciados com alínea e letra maiúscula, e terminados com ponto final
ou dois-pontos (nas situações de indicação de fala de personagem). O travessão apareceu
marcando o discurso direto.
Na comparação entre as produções, é nítida a progressão na quantidade de marcas que
Ana Paula utilizou entre o primeiro e o último texto, isto é, em um período de 18 meses de
sua escolaridade. É possível perceber que as novas marcas utilizadas em uma produção foram
incorporadas às opções de marcas que ela tinha em cada trabalho anterior, mantendo-as e
ampliando-as até a última reescrita.
As conquistas que Ana Paula foi tendo em relação à própria escrita também é nítida.
De textos quase ilegíveis e sem sentido linguístico nas reescritas 1 e 2, ela conseguiu produzir
um texto coeso na reescrita 4, garantindo a legibilidade e a coerência necessárias para que ele
possa ser considerado um texto bem escrito, cumprindo o propósito da tarefa. Essa
constatação corrobora o que já foi dito anteriormente: a pontuação surge tardiamente na
escrita das crianças, aparecendo após um certo amadurecimento da competência escritora.
Por meio da comparação entre as quatro reescritas, podemos concluir que Ana Paula
apresenta, além de um avanço na sua competência escritora, uma certa sistematicidade em
relação às novas marcas que vai atribuindo ao texto.
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Caio, ao contrário de sua colega, constitui-se como um exemplo de sujeito que
apresentou um pequeno aumento na quantidade de marcas de pontuação utilizadas em sua
trajetória das quatro reescritas produzidas:
Caio – Reescrita 1
a Professora de Joazinho
deu uma Prova de Matematica
ela falou voseis não pode
contar com os dedos da nãos
ai o Joazinho tirou os
tenes a aProfessora falio
Joazinho Porque voce tirou
o tesnies Porque Porque
voce falou que na podia
cotra com as mao
então eu conta com dos
Pes
Caio – Reescrita 2

a Profesora de Joazinho ía dar
uma Prova de matematica e Ela
falou NaPoqu mesa Prova usar os
denos da mão ai Joazinho
tirou o sapato e a Profesora
Perguntou Por que vose tirou
o sapato Porque a sinhora falou
que não Podia usar os dedos do
mão então eu vou usar os
dos dos Pes Profesa.
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Caio – Reescrita 3

A Profesora de Joanjinho
deu una Prova de natenatica
e a Profesora falou não pode
contar con os dedos da não
e a Professora Perguntou
Joanjinho Porque você ta
tirando o sapato Ora a
senhora falou que não
Era para contar con os
dedos da não entao eu
conta con os dedos do
Pê

Caio – Reescrita 4

A Professora de Joazinho deu
una Prova Para eles e disse não
Pode contar com os dedos da não
ai Joazinho tirou o sapato e
a Professora Perguntou Porque você
tiro o sapato Hora a senhora valou
que não Podia contar com os
dedos da mão entao eu vou contar
com o dedo do Pé
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Na análise comparativa das produções de Caio, é possível constatar que, mesmo tendo
apresentado, na reescrita 2, um ponto final, alínea e letra maiúscula antes do bloco textual (um
único parágrafo), ele desconsiderou o ponto final na reescrita 4, mantendo apenas a alínea e a
letra maiúscula para iniciar o bloco textual. Algumas palavras foram escritas com letras
maiúsculas, mas sem necessidade, pois não são substantivos próprios. Nenhuma outra marca
de pontuação foi inserida.
Ao analisar seus textos, foi possível observar um avanço na escrita. As reescritas 3 e 4
passaram a ser mais coesas e a legibilidade mais garantida, embora ainda sem coerência. Essa
situação parece acompanhar as poucas conquistas de Caio em relação à pontuação: uma
progressão lenta e sem grande evolução entre as reescritas 1 e 4.
Assim, além de não aumentar progressivamente a quantidade de marcas, Caio não
conseguiu fazer os mesmos usos em todas as suas reescritas. Nesse sentido, ao apresentar
oscilação no uso de algumas marcas, Caio revela que as funções delas ainda não foram
sistematizadas, dificultando suas decisões de quando e como usar.

4.1.2 – PROGRESSÃO DA PONTUAÇÃO NAS CORREÇÕES

Ao analisar as correções produzidas nas quatro coletas de dados, foi possível
estabelecer, assim como na análise das reescritas, comparações em relação à progressão
(aumento, manutenção e diminuição) das marcas utilizadas nos textos.
Os dados da correção 1, mesmo não compondo o Gráfico 2, revelam uma informação
curiosa: das 12 correções produzidas, oito não apresentaram qualquer alteração na pontuação
(nem no texto digitado). Isso pode ter acontecido por algumas razões:
 o não entendimento da proposta;
 pouca familiaridade com a estratégia de corrigir um texto alheio sem a ajuda de
um colega ou do professor;
 a falta de conhecimento de marcas de pontuação;
 a falta de autonomia nas decisões sobre o uso de mais marcas de pontuação;
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 o fato de os alunos estarem no 3º ano do Ensino Fundamental I e não estarem
alertas para a necessidade de pontuação.
O Gráfico 2 apresenta a comparação dos modos de progressão a partir da segunda
atividade de correção:

Gráfico 2 – Progressão das marcas de pontuação nas correções
Fonte: a autora.

Ao compararmos a correção 1 em relação à correção 4, constatamos que a grande
maioria dos alunos apresentou aumento na quantidade de marcas de pontuação utilizadas: sete
alunos apresentaram aumento em todas as correções; dois apresentaram manutenção na
correção 2 e aumento nas correções 3 e 4; e, ainda, um aluno apresentou aumento nas
correções 2 e 4, com diminuição na correção 4. Além disso, um aluno manteve as marcas de
pontuação da correção 1 nas correções 2 e 3 e um aumento na correção 4; e um sujeito
apresentou manutenção na correção 2, aumento da correção 3 e diminuição na correção 4.
O aumento progressivo e gradual de marcas apresentadas pela maioria dos sujeitos da
pesquisa retrata o que é esperado ao longo da escolaridade dos alunos do Ensino Fundamental
I em relação à aquisição do sistema pontuacional: a crescente preocupação em introduzir as
marcas de pontuação.
As correções realizadas por Ana Paula comprovam essa progressão:
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Ana Paula– Correção 1

Ana Paula– Correção 2

Ana Paula– Correção 3

A mãe chegou para o Joãozinho,
e disse meu filho vá à feira.
E veja se o seu manoel tem
um, pé de alface e ele foi logo
mais ele voltou de mãos vazias
a mãe estranhou, e perguntou para
ele não tinha pé de alface,
joãozinho respondeu não
sei porque ele estava usando
sapatos.
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Ana Paula– Correção 4

A mãe chegou para o Joãozinho e
disse:
−Meu filho, vá à feira e veja se
o seu manoel tem um pé de alface e ele foi
logo mais ele voltou de mãos vazias a mãe
estranhou e perguntou ele não tinha pés
de alface Joãozinho. Joãozinho respondeu não
sei porque ele estava usando sapatos.

Na correção 1, Ana Paula não inseriu marcas de pontuação. Na correção 2, fez duas
marcações. Primeiramente, inseriu dois-pontos após a palavra “disse”, o que sugere que Ana
Paula conhecia a regra do uso dos dois-pontos após verbos dicendi para informar a fala de um
personagem. Depois, riscou a primeira vez que apareceu o nome Joãozinho e inseriu um
ponto de exclamação. Ana Paula, ao riscar “Joãozinho”, fez com que o ponto de exclamação
fosse usado para salientar o pedido da mãe, mas não conseguiu compreender que essa
duplicidade de nomes fazia parte de duas frases diferentes (uma vez para a fala da mãe e a
outra vez para a fala do narrador). De qualquer forma, Ana Paula conseguiu garantir a função
desse tipo de ponto.
Já na correção 3, além de ampliar as marcações, Ana Paula copiou o texto nas linhas,
dividiu o texto em dois parágrafos, inseriu vírgulas e ponto final. Mesmo não garantindo a
organização adequada ao texto e usando tateios linguísticos para o uso da vírgula, a aluna
demonstrou mais conhecimentos sobre o sistema de pontuação que nas outras revisões. O fato
de Ana Paula decidir, nessa revisão, passar o texto a limpo para fazer as marcações
pontuacionais revela que ela sentiu necessidade de usar um espaço físico maior para registrar
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as marcas que não seria possível colocar no texto digitado, tais como a alínea, a letra
maiúscula inicial e a paragrafação textual.
Na correção 4, é notável o uso de maior utilização de marcas de pontuação (além da
vírgula e ponto usado na correção anterior, aparecem dois-pontos e travessão) e uma melhor
organização textual, fazendo a cópia do texto como na correção 3 e garantindo as marcações
da alínea e da letra maiúscula, mas mantendo um bloco no 2º parágrafo do texto.
Ao comparar as quatro correções, notamos a progressão no uso das marcas de
pontuação entre a correção 1 e a correção 4: o aumento quantitativo como um esforço para
incorporar o sistema de pontuação com o objetivo de escrever de forma mais convencional.
Tendo em vista a natureza da tarefa, não foi possível verificar se houve progressão em
relação à competência escritora (acompanhando a progressão no uso da pontuação, conforme
feito na análise das reescritas), mesmo sendo possível constatar que o texto de Ana Paula, na
correção 4, está coeso e legível.
Ruana, ao contrário de Ana Paula, é um caso que ilustra uma situação de sujeito que
não apresentou progressão no uso da pontuação:
Ruana– Correção 1

Ruana– Correção 2
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Ruana– Correção 3

Ruana– Correção 4

Quando a Mãe do joã vinho fala não
ten aspas não tem Potuaoso

Ruana não inseriu qualquer marca de pontuação nas correções 1 e 2 e, apesar de
demonstrar uma iniciativa de pontuar (a colocação de marcas) na correção 3, não conseguiu
fazer a manutenção desses usos na revisão 4. Curiosamente, Ruana escreveu, na correção 4,
que o que estava faltando no texto eram aspas e pontuação, mas não fez as inserções
necessárias para que pudesse contemplar as suas observações. Nesse caso, parece que Ruana
até reconhece a importância do sistema de pontuação, mas não conseguiu demonstrar seu uso
no texto que corrigiu.
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4.2 – VARIEDADENO USO DAS MARCAS DE PONTUAÇÃO

Com o objetivo de aprofundar a nossa análise, o segundo eixo de análise diz respeito à
variedade das marcas empregadas nas sucessivas reescritas e correções produzidas nas quatro
coletas. A esse respeito parece importante detalhar quais foram as marcas de pontuação
empregadas em cada tipo de produção, levando-se em conta a extensa lista de recursos já
discutidas no capítulo 2.
Para fins de análise, consideramos a quantidade de ocorrências em relação aos alunos
que fizeram emprego de uma marca pontuacional, ou seja, cada ocorrência computada
representa 1 aluno usando determinada marca, independentemente de quantas vezes essa
marca foi usada pelo aluno em questão.

4.2.1 – VARIEDADE DA PONTUAÇÃO NAS REESCRITAS

Ao todo, foram usadas 195 marcas de pontuação nas 48 reescritas, e, dessas marcas,
26 foram usadas na reescrita 1, 49 na reescrita 2, 60 na reescrita 3, e 60 na reescrita 4. É nítido
o aumento no uso das marcas pontuacionais ao longo das quatro reescritas e isso nos dá
indícios de que a pontuação é mais usada em textos de crianças com mais tempo de
escolaridade e que, possivelmente, tiveram mais oportunidades de estudo da língua escrita
(por meio de leituras, atividades de escrita e de reflexões sobre o modo de escrever).
Levando-se em conta as marcas empregadas nas 48 reescritas produzidas, temos os
seguintes dados (Gráfico 3):
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Gráfico 3 – Variedade das marcas de pontuação nas reescritas
Fonte: a autora.

Como é possível perceber no Gráfico 3, houve uma grande variedade de marcas
empregadas nas 48 produções: alínea, parágrafo, ponto final, ponto de exclamação, ponto de
interrogação, reticências, travessão, dois-pontos, vírgula, aspas e letra maiúscula inicial.
Em relação à quantidade dessas marcas, é possível perceber que o sinal mais utilizado
foi a letra maiúscula inicial com 35 ocorrências no total, seguido pelo ponto final com 30
ocorrências e pela alínea com oito ocorrências. Dessas marcas, a alínea foi a que mais teve um
aumento durante as reescritas: de dois usos na reescrita 1 para 11 usos na reescrita 4. As
reticências foram a marca menos utilizada, tendo aparecido uma única vez.
Enquanto as marcas de pontuação interna (dois-pontos, travessão e aspas) estão mais
presentes nas duas últimas coletas, os números da pontuação externa (letra maiúscula, alínea e
ponto final) se mantêm relativamente estáveis.
Esses dados confirmam a conclusão de Ferreiro (1998), para quem a pontuação na
escrita infantil evolui de fora para dentro do texto, ou seja, a pontuação externa surge antes da
pontuação interna. “São textos com maiúscula inicial e ponto exclusivamente versus textos
que, ademais, apresentam uma pontuação interna” (FERREIRO, 1998, p. 129) (grifo da
autora).
Quanto à presença de marcas internas em uma produção infantil, elas nos indicam um
estágio mais avançado no domínio da pontuação, aparecendo primeiramente dentro e em
torno do discurso direto (FERREIRO, 1998).
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Em nossos dados, as marcas que indicam a presença de diálogos foram usadas de
modo significativo: 18 marcas de travessão, 22 marcas de dois-pontos e nove marcas de
aspas. Além desses, temos outras marcas de pontuação interna, apesar de não haver uma
padronização em seus usos:
 as reticências foram usadas uma única vez na reescrita 3;
 a vírgula teve um aumento na reescrita 2, mas que não se manteve nas
reescritas posteriores;
 o ponto de exclamação apareceu com mais frequência nas reescritas 2 e 3, mas
na reescrita 4 voltou a ter a mesma quantidade que na reescrita 1; e
 o ponto de interrogação teve um aumento nas reescritas 3 e 4.

Assim, como já aqui abordado, se a sistematicidade não estiver garantida, novas
formas de pontuação podem aparecer ou, nesse caso, podem não aparecer mais (mesmo que,
aparentemente, esses sinais já tivessem sido incorporados pelos alunos).
Na análise da variação das marcas de pontuação, dois aspectos merecem destaque: a
posição e a concomitância do uso das marcas. No exemplo a seguir, de Miguel, é possível
observar esses dois aspectos:
Miguel– Reescrita 3

Joãozinho e a Prova de
Matematica
A Professora de Joaozinho
Passou uma Prova de matematica
e disse: “Vocês não Poderão usar os dedos
das mãos Para contar”. Então Joãozinho
tirou os sapatos e a Profesora
Perguntou: “Porque você esta tirando
os sapatos? “e o Joãozinho respondeu: “
Ue, você falou que não Pode contar
com os dedos das mãos vou contar
com o dos Pês”
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No que diz respeito à posição, Miguel, embora não “feche” o bloco textual com
alguma marca pontuacional e nem o divida em parágrafos, conseguiu apresentar tanto a
marcação externa quanto a interna em seu texto. Para isso, utilizou dois-pontos, aspas, ponto
final e ponto de interrogação. No que diz respeito à concomitância, Miguel demonstra
conhecimento em relação às marcas que, frequentemente, aparecem juntas para fazer sentido
no texto: dois-pontos e aspas; alínea e letra maiúscula inicial; dois-pontos e ponto de
interrogação (na pergunta do personagem).
No exemplo de Paulo, esses aspectos não aparecem da mesma forma:

Paulo – Reescrita 3

A Professora de João zinho da uma pr
ova de Matemática éla fala não Po
de usar as maos Joãozinho tir
a o sapato e a Professora Pega
ele tirano o sapato e a Professo
ra fala Porque você tirou o s
apato ele Explica você falou que
não Pode contar com as maos
então vou contar com os Pes.
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Paulo empregou alínea, maiúscula inicial e ponto final, garantindo a pontuação
externa, mas não apresenta qualquer tipo de marca no interior do texto. Além disso, apesar de
Paulo usar alínea e letra maiúscula inicial para “abrir” o bloco textual, outras marcas não
foram usadas concomitantemente. Tais ocorrências demonstram que a sistematização de
posição e de concomitância, embora se apresentem como tendências, podem não ocorrer em
todos os casos.
Apesar da utilização de marcas da pontuação interna e da pontuação externa nas
reescritas (como nos exemplos apresentados acima), não foi possível acompanhar casos em
que a pontuação interna fosse, gradativamente, sendo incorporada durante o período de coleta
de dados. Isso corrobora a afirmação de Ferreiro (1998) quando afirma que a pontuação
interna é uma aquisição mais lenta e mais difícil que a pontuação externa. Esses sujeitos
precisariam demais oportunidades de reflexão sobre a pontuação, isto é, um amadurecimento
da consciência linguística para que essa progressão pudesse se tornar evidente.
Além disso, foi possível perceber, em nossa pesquisa, dois casos de concomitância
vinculada à posição das marcas, tanto na pontuação externa como na interna: na maioria dos
casos da pontuação externa, a letra maiúscula inicial veio acompanhada pelo ponto final; na
pontuação interna, o sinal dos dois-pontos estava quase sempre acompanhado por travessões
ou aspas. Segundo Teberosky (1994, p. 155 -156):
As crianças têm a tendência de fazer coincidir determinadas construções como a
maiúscula e o ponto. A primeira das coincidências é a abertura e o encerramento.
Depois aparecem as internas; nesse caso a criança costuma guiar-se pelo tipo de
construção sintática e pelas unidades textuais.

Para a referida autora, é mais frequente a criança saber abrir os enunciados no interior
do texto do que fechá-los, exceto quando se trata de ponto final.
Na mesma linha de argumentação, Rocha (1994, p.187) afirma que:

Os signos parecem ser adquiridos em conjuntos afins. Vejam: ponto e depois
vírgulas, como se a vírgula se definisse em analogia ao ponto. Dois-pontos e
travessões, ambos marcadores de fala dentro do texto escrito. Interrogação e
exclamação, signos expressivos de valor enfático. Por fim, aspas e reticências,
recursos mais sutis na expressão escrita.

82

De uma forma geral, foi possível perceber que, tal como a progressão analisada no
tópico 4.1 a variedade e a quantidade de marcas de pontuação utilizadas durante as coletas
tiveram uma ampliação nas reescritas 3 e 4, evidenciando que as crianças vão,
gradativamente, manifestando a crescente necessidade de pontuar seus textos.

4.2.2 – VARIEDADE DA PONTUAÇÃO NAS CORREÇÕES

Ao analisar a variedade das correções, das 137 ocorrências, temos 14 que foram
atribuídas na correção 1, 26 na correção 2, 41 na correção 3, e 56 na correção 4. Ao
compararmos as marcas utilizadas na revisão 1 em relação às marcas da revisão 4, podemos
notar um aumento considerável em relação tanto aos tipos de marcas utilizadas quanto à
quantidade de cada marca. No caso da alínea, por exemplo, na revisão 1 não aparece o uso
dessa marca, ao passo que na última revisão podemos notar a presença de seis ocorrências.
Isso indica que os alunos, ao longo dos 18 meses da pesquisa, ficaram mais aptos para usar as
marcas de pontuação.
Assim, considerando as 137 marcas de pontuação nas correções no decorrer das quatro
coletas, temos os seguintes dados (Gráfico 4):

Gráfico 4 – Variedade das marcas de pontuação nas correções
Fonte: a autora.

83

Da leitura do Gráfico 4, é possível identificar uma grande variedade de marcas de
pontuação na realização das correções: alínea, parágrafo, ponto final, ponto de exclamação,
ponto de interrogação, travessão, dois-pontos, vírgula, aspas e letra maiúscula inicial.
Dentre as 137 marcas de pontuação inseridas nas 48 revisões, a mais utilizada foi os
dois-pontos para marcar o discurso direto com 21 ocorrências, seguidos do ponto final com 20
ocorrências. A vírgula aparece como a terceira marca mais frequente com 17 ocorrências, e a
letra maiúscula inicial bem como o ponto de interrogação ficaram em quarto lugar com 16
ocorrências cada uma. As aspas no discurso direto e o ponto de exclamação foram as marcas
que tiveram o menor uso, com apenas sete ocorrências cada uma.
Marcas como a alínea, o parágrafo e a letra maiúscula inicial só foram observadas nas
16 correções dos alunos que fizeram a cópia do texto nas linhas reservadas na folha. Para as
outras marcas pontuacionais, foram consideradas as 48 correções.
Em relação à posição das marcas de pontuação utilizadas nas correções, observamos
que as marcas da pontuação externa, delimitando a abertura e o fechamento do texto,
apresentaram maior ocorrência do que as marcas de pontuação interna. Em relação à
concomitância, verificou-se que a pontuação interna, assim como nas reescritas, estão
relacionadas diretamente com a organização do discurso direto. Esses dois tipos de ocorrência
podem ser ilustrados pelo exemplo a seguir, da Maria Beatriz:
Maria Beatriz – Correção 4
A Mãe chegou para joazinho
e disse:
− Meu filho vá a feira e veja
Se o Seu Manoel tem um pé de
alfase e ele foi logo Maís ele voltou
de Mãos vazias a Mãe Estranhou e
perguntou:
− Ele não tinha pés de alface
joaozinho. Joaozinho respondeu:
− Não sei porque ele estava
usando Sapatos.
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Nesse exemplo, é possível verificar a marcação da pontuação externa abrindo os
parágrafos (com alínea e letra maiúscula) e fechando (com ponto final e dois-pontos). As
marcações internas referem-se aos dois-pontos e às aspas, marcando o discurso direto. Outras
marcas pontuacionais internas não apareceram. Novamente, a concomitância entre as marcas
utilizadas se faz presente no texto.

4.3 – REGULAÇÃO NO USO DAS MARCAS DE PONTUAÇÃO

Além da progressão e da variedade das marcas de pontuação utilizadas pelos 12 alunos
de nossa pesquisa, a regulação das marcas de pontuação constitui o terceiro eixo de análise.
No contexto do presente trabalho, o termo regulação refere-se aos usos das marcas de
pontuação segundo os modos como vão sendo compreendidas pelos sujeitos, podendo resultar
em formas mais ou menos convencionais. Trata-se de um processo no qual as crianças
procuram compreender o papel das marcas pontuacionais, lançando mão não só do que já
conhecem, como também de experimentações e tateios nem sempre compatíveis com as
práticas mais típicas de pontuar um texto. Em vez de considerá-los como erros, podemos
enxergá-los como usos singulares. Nas palavras de Ferreiro (1998, p. 134): “Ao analisarmos a
pontuação infantil, é preciso nos desprendermos de uma visão pseudonormativa (do tipo a
vírgula serve para; o ponto serve para...) e tratarmos de imaginar outras funções, vendo-a com
olhos de crianças”.
Os Gráficos 5 a 10 sintetizam a distribuição dos dados relativos à regulação do uso da
pontuação nas reescritas, procurando distinguir suas formas mais convencionais ou singulares:
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Gráfico 5 – Regulação das marcas de pontuação nas reescritas – uso convencional
Fonte: a autora.

Gráfico 6 – Regulação das marcas de pontuação nas reescritas – usos singulares
Fonte: a autora.

86

Gráfico 7 – Regulação das marcas de pontuação na reescrita 1 – usos convencional e singulares
Fonte: a autora.

Gráfico 8 – Regulação das marcas de pontuação na reescrita 2 – usos convencional e singulares
Fonte: a autora.
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Gráfico 9 – Regulação das marcas de pontuação na reescrita 3 – usos convencional e singulares
Fonte: a autora.

Gráfico 10 – Regulação das marcas de pontuação na reescrita 4 – usos convencional e singulares
Fonte: a autora.
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No que diz respeito aos modos de utilização das marcas de pontuação nas correções,
temos os seguintes dados:

Gráfico 11 – Regulação das marcas de pontuação nas correções – uso convencional
Fonte: a autora.

Gráfico 12 – Regulação das marcas de pontuação nas correções – usos singulares
Fonte: a autora.
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Gráfico 13 – Regulação das marcas de pontuação na correção 1 – usos convencional e singulares
Fonte: a autora.

Gráfico 14 – Regulação das marcas de pontuação na correção 2 – usos convencional e singulares
Fonte: a autora.
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Gráfico 15 – Regulação das marcas de pontuação na correção 3 – usos convencional e singulares
Fonte: a autora.

Gráfico 16 – Regulação das marcas de pontuação na correção 4 – usos convencional e singulares
Fonte: a autora.
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Com base nos resultados mostrados nos gráficos acima, faremos uma análise detalhada
das marcas utilizadas nas reescritas e correções, considerando seus modos de uso dentro da
concepção adotada aqui neste trabalho: a pontuação como um sistema no qual cada marca
deve ser compreendida tanto na relação com o contexto como na organização textual (e não
como um sinal isolado).
Importante destacar que, nesses gráficos, não constam os dados das 48 correções na
análise da alínea, letra maiúscula inicial e parágrafo. Como já explicado, só foi possível
analisar essas marcas de pontuação nas 16 correções em que os sujeitos fizeram as cópias dos
textos nas linhas disponíveis nas folhas das coletas. Elas serão contabilizadas e analisadas de
forma diferenciada em seus respectivos itens (4.3.1-2 e 4.3.2-2).

4. 3. 1 – Alínea e parágrafo

Para começar, é preciso esclarecer a diferença entre a alínea e o parágrafo. Dahlet
(2006, p. 97) o faz da seguinte maneira:

A alínea se constitui pela entrada da margem na primeira linha do corpo do texto:
em relação com a margem de referência, à do texto plano, há um acréscimo de
alguns espaços, se, na escrita manual, o espaço quase inevitavelmente varia não
somente de um texto para outro, mas também dentro de um mesmo texto, não é o
caso para textos impressos, para os quais o recurso técnico fixa de vez o número de
espaços. Estes podem variar de uma editora para outra. O parágrafo, hoje em dia, é
mais ou menos assimilado à alínea, sem deixar de remeter à parte cheia do texto.

Para a referida autora, é a alínea que separa um grupo de períodos em um texto, pois é
ela que tem a função de delimitar um conjunto paragráfico de outro. O parágrafo fica
responsável por indicar o limite de frase. “A paragrafação, qualquer que seja o tipo de texto,
não corresponde a nenhum modelo preestabelecido e apresenta unidades textuais
extremamente variadas quanto à extensão e ao conteúdo” (Dahlet, 2006, p. 97).
Fazer o uso convencional da alínea é “deixar o espaço” para iniciar o parágrafo, ou
seja, é deixar “dois dedos” na linha tal como muitos professores orientam seus alunos (mesmo
quando não usam a terminologia técnica).
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4. 3. 1 – 1- Alínea e parágrafo nas reescritas

Nas reescritas feitas pelos alunos, a alínea, quando presente, apareceu de forma
convencional com 28 ocorrências. Como dito, foi o sinal que mais teve aumento de
ocorrências no decorrer das quatro reescritas realizadas, dando indícios de que, assim que os
alunos aprendem sobre seu uso, passam a usá-lo com mais frequência.
Apesar dessa constatação, casos de oscilação no uso podem acontecer, como mostram
os textos de Gabriela:
Gabriela – Reescrita 3

A professora de Joaozinho
deu a prova de matemática e
professora falo: “Não pode contar
com os dedos da mãos então
o Joaozinho tirou o sapatos e a
professora disse: “Joaozinho
porque tirou os sapatos? e
o Joaozinho respondeu: Ue você
falou que podia contar com
os dedos da maos então vou
contar com os pés.
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Gabriela– Reescrita 4

A professora de Joãozinho
passou uma profa e ela disse: “
não pode usar os dedos da mão”
então Joãozinho tiro o sapato, e
a professora falo: “Joãozinho porque
você tirou os sapatos” ue você
disse que não podia contar com
os dedos da mão então eu vou
contar com os dedos do pé.

Como podemos ver, apesar de Gabriela fazer o uso da alínea para iniciar o bloco
textual da reescrita 3, ela não considerou seu uso na reescrita 4. Isso nos remete, mais uma
vez, à questão da sistematicidade: novas formas de usar a pontuação podem aparecer ainda
que a sistematicidade não esteja garantida. Nesse caso, a falta de sistematização pode estar
relacionada a dúvidas na compreensão de seu papel no texto.
Vinculada à frente cognitiva de se compreender a divisão do texto em grandes blocos,
o uso do parágrafo também merece destaque nessa análise: nas 48 reescritas, tivemos apenas
16 alunos fazendo uso dessa marcação durante as quatro reescritas, todas de uso
convencional. O fato de dois alunos usarem parágrafos na reescrita 1 e apenas cinco passarem
a usar na reescrita 4 revela não só a escassez no uso dessa marca como uma lenta progressão
na assimilação de seu papel, um fato curioso, já que, nos modelos sociais de escrita (livros de
histórias, revistas etc.), a marcação de parágrafos costuma ser bem delimitada. Isso reforça a
ideia de que não é pela simples exposição ao modelo que se aprende, mas pelo processo
reflexivo que permite apreender o seu papel no texto.
De qualquer forma,como a dificuldade em paragrafar está relacionada ao problema do
estabelecimento de quebras de frases ou de unidades de conteúdo, tudo indica que a pequena
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ampliação registrada vincula-se à possibilidade dos indivíduos de organizarem melhor seus
textos, o que se evidencia pelo maior uso de outros sinais.
Do que observamos, a alínea parece ser um sinal muito mais fácil de empregar do que
o parágrafo para alunos do Ensino Fundamental I. Essa possível dificuldade é constatada pelo
frequente uso de blocos textuais no lugar de textos divididos por parágrafos.
No caso de Miguel, por exemplo, apesar de ele usar diferentes marcas de pontuação,
não houve divisão do texto em parágrafos até mesmo na reescrita 4:

Miguel– Reescrita 4

A Professora de Joaãozinho
Passou uma Prova de matemática
e disse: ―”Não Podem contar com
os dedos das mãos”. Joãozinho foi
tirando o sapato e Professora
Perguntou: “Porquê você esta tirando
o sapato Joãozinho?.” e ele Respondeu: “Porque você falou
que não Podemos usar os dedos
então vou contar com os dedos
dos Pés”.

Mesmo Miguel conseguindo organizar o texto, o uso da alínea não foi acompanhado
pelo uso sistemático e convencional do parágrafo. Isso significa que fazer uso da alínea não
garante que o aluno seja capaz de paragrafar seu texto com autonomia.
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4. 3. 1 – 2 - Alínea e parágrafo nas correções

Como a alínea e o parágrafo não aparecem nas correções feitas no próprio texto
impresso da atividade proposta, a análise dessas marcas só pôde ser feita nos casos em que os
alunos se dispuseram a copiar o texto inserindo suas correções.
Assim, os dados que aparecem no Gráfico 17 são referentes apenas às 16 correções
que estão sendo consideradas nesta análise. Dessas 16 correções, duas são da correção 1, uma
da correção 2, seis da correção 3, e sete da correção 4:

Gráfico 17 – Regulação no uso da alínea e do parágrafo nas correções – uso convencional
Fonte: a autora.

Em relação à alínea, é possível constatar que, nos casos em que ela foi usada, houve a
unanimidade de uso convencional, embora com algumas oscilações de uso em uma mesma
correção. Trata-se de uma marca que parece estar relativamente sistematizada nesse grupo de
alunos (marca ausente apenas em uma produção das correções 3 e 4). Assim como nas
reescritas, não houve usos singulares.
Já em relação ao parágrafo, ao todo, foram nove ocorrências dentre as 16 correções
analisadas (uma na correção 1, uma na correção 2, três na correção 3 e quatro na correção 4),
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sendo seis de uso convencional e três de usos singulares. Esses usos singulares foram
representados por “quebras” paragráficas não convencionais.
Com essas informações, é possível perceber que a paragrafação é um recurso que
ainda não está com a sistematicidade garantida, já que os alunos, no fim do Ensino
Fundamental I, ainda oscilam quanto ao seu uso. A esse respeito, a maior dificuldade parece
ser a compreensão da construção do texto usando unidades de conteúdo que se sucedem e se
articulam; vem daí a insuficiência na divisão de unidades de conteúdo em blocos de texto.
Nesse sentido, dois casos merecem destaque: a oscilação no uso dessas marcas e o uso
singular.
A produção de Gabriela ilustra um caso de oscilação, pois, conforme podemos
observar, embora a menina demonstre conhecimento sobre a alínea e a paragrafação, ela não
faz uso dessas marcas de modo sistemático.

Gabriela – Correção 3

A mãe chegou para o e disse:
voutou de mão vazias estranhou
e perguntou:
Ele não tinha pés de alfece?
Joãozinho respoudeu:
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Já Maria Beatriz traz um exemplo de uso singular no emprego da paragrafação de seu
texto:
Maria Beatriz– Correção 3

− A mãe chegou Para o Joãozinho e disse:
“Meu filho vá a feira e veja se o seu
Manoel tem un pé de alface”. Ele foi logo
Mais ele voltou de mãos vazias a mãe, estranhou
e perguntou “ele não tinha pés de alface
Joaozinho “. Joaozinho respondeu “Não sei
porque eles estava usando sapatos.

Nesse exemplo, a alínea está sendo usada convencionalmente e a organização do texto
está adequada ao discurso, mas Maria Beatriz não faz a paragrafação convencional, ou seja,
não divide o texto em blocos paragráficos (separando as falas de narrador e de personagens).
Apesar de parecer compreender a função do parágrafo, ela faz a marcação dos blocos de texto
pelo uso das aspas e de ponto final.
Tanto as oscilações (no caso de Gabriela) como os tateios linguísticos (no caso de
Maria Beatriz) são pertinentes aos esforços para a organização textual. Eles evidenciam a
intencionalidade na composição discursiva, demonstrando uma certa compreensão acerca da
necessidade de se introduzirem marcas pontuacionais e, ainda, um avanço na tentativa de
compreender as suas funções. As oscilações e os usos singulares podem revelar dúvidas
quanto à sistematização desses usos, mas também podem representar uma organização
diferente, contudo compreensível (e até satisfatória na medida em que cumpre um dado papel)
proposta pelos sujeitos.
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4. 3. 2 – Letra maiúscula inicial (maiúscula textual)

A letra maiúscula é outra marca pontuacional que apareceu nas produções analisadas.
Segundo Ferreiro (1996, p. 124), “na análise de textos infantis não podemos deixar de nos
interessar pela maiúscula (amiúde omitida depois de um ponto)”.
Tal como Weisz (1998), acreditamos que a letra maiúscula só pode ser considerada
como uma marca de pontuação quando é tomada como um ponto de partida; daí o interesse
em analisar como essa letra funciona no texto. A esse respeito, o argumento da referida autora
é bastante convincente:
Que é letra, sim, mas está transmitindo ao leitor outro tipo de informações.
Informações de natureza semântica: não trate isso como um substantivo próprio e
sim como nome próprio. E informações de fronteiras, de encaixes que indicam ao
leitor o que processa, quando e como. Este ponto de partida se opõe a uma visão
ingênua sobre a maiúscula – um ponto de vista que trata a introdução do uso de
maiúsculas na escrita infantil como uma simples aprendizagem de convenções que
não coloca problemas que justifiquem uma investigação (WEISZ, 1998, p. 3).

Para a citada autora, um aluno só está em condições de se preocupar com a função
dessas letras particulares quando já compreendeu e dominou bastante o sistema alfabético de
escrita (já conseguiu fazer a segmentação das palavras considerando, inclusive, os espaços em
branco entre elas). Ele vai precisar atribuir a uma letra que se diferencia das outras apenas por
seu traçado, tamanho e posição; vai precisar reconhecê-la como portadora de uma informação
não alfabética.
A letra maiúscula textual tem a ver com a capacidade que o aprendiz precisa
desenvolver de segmentar o texto em unidades que indiquem ao leitor como deve
processar seu texto. Para isso, ele deverá coordenar conhecimento sintático e
pragmático para reconhecer possíveis fronteiras e conhecimento retórico para decidir
quais dessas possíveis fronteiras iniciarão uma unidade frase e quais não (WEISZ,
1998, p. 6).

Dessa forma, defendemos a pontuação como um sistema em que o valor e a função de
cada elemento são definidos em função do valor e da função dos outros elementos de um
determinado contexto. Temos, portanto, a maiúscula inicial (ou maiúscula textual) como uma
marca de pontuação.
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4. 3. 2- 1 – Letra maiúscula inicial nas reescritas

Nos dados das reescritas realizadas, a maiúscula de início de frases configurou-se
como a segunda marca de uso convencional (35 ocorrências ao todo) e nenhum uso
singular.Vale mencionar que essas ocorrências aparecem relativamente bem distribuídas ao
longo de todas as coletas: das 12 produções, seis ocorrências foram coletadas na reescrita 1,
dez na reescrita 2, nove na reescrita 3, e dez na reescrita 4.
Nesse levantamento, não foram considerados os usos de letra maiúscula utilizados em
substantivos comuns. Pela grafia analisada em muitas produções, percebemos uma possível
dificuldade em grafar algumas letras com letra cursiva. A letra P em cursiva minúscula, por
exemplo, apareceu em algumas produções como P cursiva maiúscula. Supomos que isso se
deve ao fato de serem alunos que ainda estão sistematizando o uso da letra cursiva (ou
manuscrita), o que pode gerar algumas “imperfeições” gráficas. Sabemos que é por meio do
treino diário que essa conquista se solidifica, tornando-se uma escrita mais legível e mais
uniforme.
Foi possível observar que, quando um aluno consegue fazer o uso da letra maiúscula
para iniciar uma frase ou segmentar frases ao longo do texto, outras marcas também
costumam a aparecer. Mas, quando nem a letra maiúscula é apresentada, raramente outras
marcas irão aparecer. Isso pode ser analisado nas produções de Ruana: na reescrita 1, ela não
utilizou a letra maiúscula textual (ainda que tenha utilizado em nomes próprios e em outras
situações relacionadas ao início da grafia com letra cursiva) e nem outros sinais de pontuação.
Já na reescrita 4, houve a ocorrência da letra maiúscula textual e de outro sinal (aspas).
Ruana – Reescrita 1

A porfesora de Joãoziio Pasol uma Prova de matenateca e dise voseis não
Poden usar asma os e João zio tirol
o sapato e a Pro fesora dise Porque Vose tiro os tenes Vodise que
não Podio osaas nãos entano eusei o dos pes
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Ruana – Reescrita 4

A professora de joão Vinho Pasol una
Prova de Matematica e dise“nesaprova Voseis.
Não Poderran usar os dedos da mão”Joã
Vinho tirou o sapato a professora dise
“Joã Vinho Porque Vose tirou o sapato”
“asenhora dise que não Podia contar con os
dedos da mão entan vou cotar con os dedos
do Pé

Essas produções de Ruana revelam que a utilização de marcas de pontuação em um
texto vai sendo empregada aos poucos, paralelamente a outras marcas.
A produção de Caio apresentou a letra maiúscula no meio do bloco textual. Mesmo o
texto não estando em parágrafos e não tendo as outras marcas de pontuação necessárias para
organizá-lo, Caio utilizou a letra maiúscula na palavra “Ora”, marcando o início de uma frase
ou cumprindo uma função alternativa (como se fosse um outro bloco de ideias ou um
parágrafo). No texto apareceram outras letras maiúsculas que sugerem “dificuldades” na
grafia da letra cursiva (não consideradas nessa análise da pontuação).
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Caio – Reescrita 3

A Profesora de Joanjinho
deu una Prova de natenatica
e a Profesora falou não pode
contar con os dedos da não
e a Professora Perguntou
Joanjinho Porque você ta
tirando o sapato Ora a
scenhora falou que não
Era para contar con os
dedos da não entao eu
conta con os dedos do
Pê

4. 3. 2 – 2 - Letra maiúscula inicial nas correções

Só foi possível analisar o uso da letra maiúscula incial, assim como a alínea e o
parágrafo, nas 16 correções. O Gráfico 18 apresenta os dados coletados:
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Gráfico 18 – Regulação no uso da letra maiúscula inicial nas correções – uso convencional
Fonte: a autora.

Aparentemente essa é uma marca de pontuação que também está sistematizada para
esse grupo de alunos, pois, das 16 correções aqui consideradas, apareceram 16 ocorrências de
letra maiúscula de uso convencional e nenhum caso de uso singular, ou seja, de todos os
alunos que escreveram seus textos, nenhum deixou de usar a letra maiúscula inicial, mesmo
aparecendo algumas oscilações, como é o caso de Júlia:
Júlia – Correção 1

A mãe chegou para o Joãozinho, e disse:
− Meu filho vá a feira, e veja se o seu manoel tem um pé de alface.
e ele foi logo, mas ele voltou de mãos vazias, a mãe estranhou e perguntou:
− ele não tinha pés de alface Joãozinho?
Joãozinho respondeu:
− Não sei porque ele estava usando sapatos.
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Como é possível observar, na correção 1, Júlia oscila em relação ao uso de letra
maiúscula no início das frases. Paralelamente a isso, a alínea também não está sendo usada,
demonstrando que, nesse momento de produção, Júlia parece não estar reconhecendo a função
da letra maiúscula nesse contexto de uso.
Já na correção 4, essa situação se alterou:

Júlia – Correção 4
A mãe chegou a Joãozinho e
disse:
− Meu filho, vá à feira e veJá se o seu Manoel, tem um pé de
alface.
E ele foi, logo mais ele voltou de mãos vazias, a mãe estranhou e perguntou:
− Ele não tinha pés de alface, Joazinho?
Jõazinho respondeu:
− Não sei, porque ele estava usando sapatos.

Ao comparar as correções 1 e 4, é possível perceber que Júlia apresentou um avanço
na regulação do uso dessa marca pontuacional: em sua última correção, todos os parágrafos
foram iniciados com letra maiúscula de forma convencional, junto com a alínea e a
organização textual. Esse avanço gradual na regulação reforça a ideia de que houve a
sistematização do uso dessa marca para essa aluna, aparecendo como um provável reflexo de
sua compreensão sobre o papel da letra maiúscula como marca de pontuação que organiza o
texto.
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4. 3. 3 – Pontos – final, de interrogação e de exclamação

Dacanal (1987) afirma que a função do ponto não é uma tarefa difícil, assim como não
é difícil o seu uso. Para ele, os pontos são de natureza transparente e sua definição é
redundante: “O ponto, simplesmente, serve para indicar o limite final de uma unidade
sintático-semântica isolada/independente ou de um conjunto de unidades sintático-semânticas
relacionadas entre si” (DACANAL, 1987, p. 40).
Assim como Dacanal, Dahlet (2006) declara que há uma multiplicação desnecessária
das denominações, já que esses três tipos de ponto (ponto final, ponto de exclamação, e ponto
de interrogação) remetem ao mesmo objeto. Assim, para essa referida autora, o ponto é um
só; ele serve para concluir, para encerrar, para terminar a frase ou período.
O ponto de interrogação, segundo Dacanal (1987, p. 48), “não é um sinal de
intensidade ou de entonação. Ele simplesmente limita uma ou mais unidades sintáticosemânticas em que está contida uma pergunta, isto é, a busca de uma informação”.
Diferentemente do ponto de interrogação, o ponto de exclamação até pode ser definido
como um sinal de intensidade, mas de intensidade conceitual e não sonora (DACANAL,
1987). Para esse citado autor, ao considerar o ponto de exclamação como um sinal de
intensidade sonora, criamos uma falácia pois
Como sinalizar no texto o sussurro feroz da fúria contida do amante traído? Com um
ponto de exclamação em forma de espada ou revólver? Com dois? Com três? Com
mil? E como indicar o grito estentóreo do combatente ou do torturado? O texto
escrito tem limitações instransponíveis e o sinal de exclamação não vai além de
limitar uma ou mais unidades sintático-semânticas que possuem sentido completo
em si próprias e cuja estrutura lógica é a de uma imposição, de uma afirmação
categórica, de um sussurro de ódio, de um grito de dor etc. (DACANAL, 1987, p.
48).

4. 3. 3 - 1 – Pontos nas reescritas

Em nossas reescritas, foram 30 ocorrências de ponto final, todas de uso convencional:
cinco na reescrita 1, sete na reescrita 2, e novenas reescritas 3 e 4. A frequência dos usos
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convencionais dessa marca indica que a função de fechar uma frase ou um parágrafo usando
um ponto final é algo que não traz dificuldades para os alunos da pesquisa.
Em relação ao uso do ponto de interrogação, foram 13 ocorrências do ponto de
interrogação, sendo dois usos na reescrita 1, três na reescrita 2, quatro nas reescritas 3 e 4. O
único caso de uso singular apareceu na reescrita 2 de Mateus:

Mateus – Reescrita 2

Num Certo dia Professora de JoãnZinho ela falou Nessa Prova Vocês
Não Vai Poder usar os dedos da
Mão Para contar Então Joãzinho
tirou o sapato e a Professora
Perguntou? Joãozinho Por que
Você falou ,que Não Podia
conta com dedos da Mão Então
Vou contar Com dos Pês.

Mateus, mesmo não usando o ponto de interrogação vinculado à situação de pergunta,
lança mão de um tateio linguístico que procura incorporar a função dessa marca pontuacional.
Esse uso indica que Mateus parece associar que o “ponto de pergunta” (como muitos alunos
chamam o ponto de interrogação) deve acompanhar as frases interrogativas e faz um uso bem
peculiar: inseriu o ponto logo após o verbo “perguntou”. O verbo parece funcionar, para
Mateus, como uma frase interrogativa que pede a marca correspondente. Pelo visto, Mateus
está se aproximando da compreensão da função dessa marca pontuacional.
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A ausência do sinal da interrogação nas frases interrogativas em algumas reescritas
também nos chamou a atenção, como no caso de Ana Paula:

Ana Paula – Reescrita 4

― Joãozinho porque você tirou o sapato.
― Já que eu não poso comtar com so
dedos mão vou comtar com so dedos do pés.

Como podemos ver, a pergunta do personagem apareceu no diálogo (e a resposta
também), mas a marca que evidencia essa frase interrogativa não apareceu. De qualquer
forma, a intencionalidade por parte da aluna foi relativamente garantida: mesmo sem o uso do
ponto de interrogação, ela conseguiu informar o leitor de que o trecho se tratava de uma
conversa entre os personagens, sugerida pela separação das frases (a pergunta de um e a
resposta de outro).
Em relação ao uso do ponto de exclamação, foram nove ocorrências de uso
convencional: um uso na reescrita 1; três usos nas reescritas 2 e 3; dois usos na reescrita 4.
Na análise sobre os usos dessa marca pontuacional, Luís Felipe apresentou um caso
interessante de uso convencional para indicar a fala da personagem:

Luís Felipe– Reescrita 3

E ela disse não Pode condar com o dedo da
mão!!!
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Luís Felipe reconhece a função dessa marca de pontuação e, ao usar três vezes o ponto
de exclamação, parece querer reforçara ênfase da ordem dada pela professora. Trata-se de um
uso convencional e frequente, sobretudo em histórias em quadrinhos e contos infantis.
Embora a quantidade de sinais a ser usada não conste nos manuais de gramática ou em
orientações sobre como grafar a fala mais expressiva de um personagem, Luís Felipe
certamente incorporou o uso dos três sinais de algum modelo externo. De qualquer forma, a
possibilidade de transferência para o seu texto não é passiva, reflete um processo reflexivo
refinado, porque o aluno não só compreendeu o papel da exclamação como tentou qualificar o
seu uso pelo aumento quantitativo das marcas. Essa ocorrência reforça a ideia, já mencionada,
de “intensidade conceitual” (DACANAL, 1987).
Esse uso de Luís Felipe sugere um modo de escrever que deixa de ser um tateio
linguístico para ser considerado, mesmo que ele não tenha essa consciência ainda, como um
recurso pessoal de escrita, algo desejável para todos os escritores.
Nesse sentido, a decisão de usar ou não o ponto de exclamação também sugere o
reconhecimento da função da marca e, ao mesmo tempo, uma certa autonomia dos sujeitos
sobre os locais de uso. Nas reescritas de Fernanda, por exemplo, foi possível observar o uso
do ponto de exclamação desde a reescrita 1. No entanto, as decisões sobre quando e onde usar
apresentou variações ao longo das quatro reescritas:
 na reescrita 1, no meio de tateios linguísticos para o uso de outras marcas, foi usado
convencionalmente em uma única frase (“Vocês não podem usar os dedos da mão
para contar!”);
 na reescrita 2, duas frases foram pontuadas, também convencionalmente (“Vocês não
podem usar os dedos da mão para contar!” e “Você disse que não podia contar com
os dedos da mão, então vou contar com os dedos do pé!”);
 na reescrita 3, ela mantém a pontuação nas frases da reescrita 2;e
 na reescrita 4, ela volta a pontuar uma única frase (“Vocês não podem usar os dedos
da mão para contar!”).
É possível concluir que essas oscilações, diferentemente da variação no uso de outras
marcas, não revelam uma dificuldade em relação à sistematicidade da função da marca
pontuacional: assim como no caso de Luís Felipe, esses usos sugerem uma autonomia em
relação a um recurso pessoal de escrita, que não é determinado por usos convencionais.
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4. 3. 3- 2 – Pontos nas correções

Nas correções, os pontos apareceram da seguinte forma: 20 pontos finais, 16 pontos de
interrogação (sendo três casos de usos singulares) e sete pontos de exclamação (com um único
caso de uso singular).
Dentre esses usos, o ponto final foi o mais utilizado na correção 1: quatro ocorrências.
Na correção 2, foram três ocorrências; na correção 3, foram cinco ocorrências; e a maior
quantidade foi na correção 4, com oito ocorrências. Essas ocorrências, sendo todas de uso
convencional, corroboram a ideia de que esse é o ponto mais fácil de ser incorporado e
sistematizado pelos sujeitos dessa pesquisa. Mesmo assim, o fato de 28 sujeitos não terem
feito uso dessa marca nas correções sugere três possibilidades de análise: indivíduos que ainda
não puderam assimilar esse conhecimento provavelmente por não reconhecerem o seu papel;
indivíduos que, mesmo tendo compreendido, não incluem a pontuação como parte da
correção (pensam a correção mais como um processo de ajustar problemas de ortografia); ou,
ainda, falta de atenção.
Em relação ao uso do ponto de interrogação, pudemos perceber casos singulares
apenas nas correções 1 e 2, indicando a compreensão do papel dessa marca entre alunos mais
experientes.
O exemplo a seguir, da Maria Beatriz, ilustra os usos singulares que apareceram nas
correções e retrata a mesma análise feita no caso da reescrita: Maria Beatriz, mesmo não
inserindo convencionalmente a interrogação, demonstrou um esforço cognitivo para
compreender a função dessa marca pontuacional, lançando mão de uma hipótese pessoal.

Maria Beatriz – Correção 1
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O fato de 32 alunos não usarem o ponto de interrogação nas frases interrogativas do
texto gera, diferentemente da grande ausência do ponto final em muitas correções, outras
observações: muitos sujeitos dessa pesquisa parecem não estar reconhecendo a função dessa
marca pontuacional, hipotetizando que, só pela leitura da frase, a “pergunta” se efetiva. Isso
pode acontecer porque, sem qualquer dificuldade, mesmo sem o ponto de interrogação,
sabemos quando, em um texto, estão sendo feitas perguntas.
Já em relação às sete ocorrências do uso do ponto de exclamação, nenhuma delas foi
na correção 1, três foram na correção 2, três na correção 3 e uma na correção 4, sendo todas
de uso convencional.
Mesmo não havendo usos singulares, algumas ocorrências revelaram a autonomia
sobre o uso optativo dessa marca e as importantes decisões que um escritor precisa tomar
diante das marcas pontuacionais desse tipo. Apesar dessas questões já terem sido discutidas
na análise das reescritas, vale a pena apresentar o modo como apareceram nas correções,
como é o caso de Fernanda:

Fernanda – Correção 2

Fernanda fez uso de dois pontos de exclamação em seu texto; os dois usos para marcar
as falas de personagens. Esses usos sugerem que ela quis evidenciar falas diferenciadas no
diálogo. Na fala 1 (−Meu filho vá à feira e veja se o seu Manoel tem um pé de alface!), o uso
desse ponto indica uma ordem, e o uso na fala 2 (Joãozinho respondeu não sei porque ele
estava usando sapatos!) insinua um uso mais irônico, mais “cínico”.
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Outro caso interessante de ser observado em relação ao uso dos pontos de interrogação
e de exclamação é o de Mateus:
Mateus – Correção 2

Mateus parece não diferenciar as funções dos dois pontos empregados: do mesmo jeito
que inseriu o ponto de interrogação para indicar a pergunta do personagem, também o fez
após a palavra “respondeu”. De qualquer forma, tudo indica que, para ele, a interrogação deve
constar nas situações de perguntas. O seu uso singular é, portanto, uma forma de testar o
emprego dessa marca, sobretudo quando ele tem certeza de que o problema do texto é a falta
de pontuação (vide o registro deixado abaixo do texto).

4. 3. 4 – Dois-pontos, travessão e aspas no discurso direto

A função dos dois-pontos, no discurso direto e em outras situações de uso, é, para
Dahlet (2006), única e constante: ele divide o tema e o rema.

O tema corresponde ao “dado”, definido como “elemento que, no momento do ato
da enunciação, já pertence ao campo da consciência”, ao passo que o rema
corresponde ao “novo”, informação introduzida a partir do dado. Nessa perspectiva,
os dois-pontos constituem um operador do “dinamismo comunicativo” (DAHLET,
2006, p. 174).

Ao serem utilizados nos diálogos, os dois-pontos vêm, em caráter convencional,
acompanhados por travessão ou aspas. Nessas situações, o travessão ou as aspas indicam que
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os personagens estão falando e são grafados na “abertura” e no “fechamento” dessas falas. No
caso do travessão, a duplicidade de sinais não é obrigatória, mas, em relação às aspas, a
existência dos dois sinais delimita visualmente o discurso.
Na escola, é ensinado que o discurso direto pode ser escrito por meio de travessões ou
aspas, sendo essas marcas sempre precedidas pelos dois-pontos. A decisão no uso de uma ou
de outra marca é feita pelo escritor. Isso explica a razão pela qual essas marcas tendem a
aparecer concomitantemente. Daí a nossa opção por analisá-las em conjunto.

4. 3. 4 - 1 – Dois-pontos, travessão e aspas nas reescritas

Para a marcação do discurso direto nas reescritas foram usadas 49 marcas
pontuacionais, sendo 22 ocorrências de dois-pontos, 18 ocorrências de travessões, e nove
ocorrências de aspas.
Em relação às 22 ocorrências dos dois-pontos, duas foram na reescrita 1, seis na
reescrita 2, seis na reescrita 3 e nove na reescrita 4, todos usados de modo convencional.
Nas 18 ocorrências de travessões, quatro foram na reescrita 1, seis na reescrita 2, dois
na reescrita 3 e seis na reescrita 4. O único caso de uso singular apareceu na reescrita 1.
As aspas tiveram apenas nove ocorrências, sendo seis na reescrita 3 e três na reescrita
4, todas de uso convencional. Não houve ocorrência de aspas nas reescritas 1 e 2. Isso revela
que as aspas parecem ser uma marca pontuacional que “pede” um maior amadurecimento
linguístico. Além disso, a discussão da função dessa marca costuma ocorrer no início da
escolaridade.
O uso desses sinais nos diálogos das reescritas mostra uma situação interessante: nove
alunos fizeram uso das aspas no lugar de travessões; desses, cinco fizeram a abertura da fala
do personagem com aspas, mas não usam as aspas para fechar todas as falas na terceira coleta.
Isso também aconteceu na quarta coleta, mas em menor frequência: apenas três alunos não
utilizaram as aspas em todas as ocorrências para abrir e fechar as falas dos personagens.
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Em um discurso direto, convencionalmente, os dois-pontos e as aspas ou o travessão
sempre vêm acompanhados pela paragrafação textual. É necessário paragrafar o texto para
separar as falas dos personagens e do narrador.
Em nossos dados, foi possível encontrar textos que, mesmo sem a convencionalidade
das marcas pontuacionais, conseguiram marcara intencionalidade e a organização do discurso
direto. É o caso de Miguel:
Miguel– Reescrita 4
A Professora de Joãozinho
Passou uma Prova de matemática
e disse: ―”Não Podem contar com
os dedos das mãos”. Joãozinho foi
tirando o sapato e Professora
Perguntou: “Porquê você esta tirando
o sapato Joãozinho? . e ele respondeu: “Porque você falou
que não podemos usar os dedos
então vou contar com os dedos
dos Pés”.

Miguel utilizou os dois-pontos, as aspas e o travessão de forma não convencional
(tendo em vista a ausência de paragrafação textual e o uso de travessão com aspas), mas
conseguiu separar as falas de narrador e dos personagens, garantindo o sentido do texto. Além
disso, o uso de travessão e aspas na frase – “Não Podem contar com os dedos das mãos”
evidencia uma oscilação quanto à função dessas marcas. Nas outras frases, acabou optando
apenas pelo uso das aspas.
Considerando, ainda, as marcações relacionadas ao discurso direto, vale a pena
observar as reescritas de Maria Beatriz:
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Maria Beatriz – Reescrita 1

a professora de Joanjnho deu una
prova de matenatica - e dise vocês
não podem contar com os dedos
das mãos e Joasinho tirou os tenes
e a professora - disse por que você
tirou o tênis Joasinho - e Jonhazinho desse orra você disse que não podia
entae eu vou contar com pés

Maria Beatriz – Reescrita 2

A professora falou:
eu vou dar uma Profa surpresa
de Matenatica e não pode usar os dedos
das mãos.
e Joanjinho respondeu você disse que
nao pode usar os dedos das mãos en
tao vou esar os dedos dos pés
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Maria Beatriz – Reescrita 3

A professora deu uma prova de
Matematica e disse: “vocês vão fazer a prova
e não poderar usar os dedos das mãos para
contar.
E daí Joãozinho tirou o tenés, e a professora disse: “Joãozinho vôce tirou os
tenês”. E ele respondeu “ora você disse que não
Pode contar com os dedos das mãos então eu
coutei com os dedos dos pés

Maria Beatriz – Reescrita 4
A Professora de Joãozinho
passou uma prova de matematica e
disse:
Voçês não Podem usar os dedos das mão para contar.
E então Joanzinho tirou o sapato , e a professora disse:
Joãozinho porque você tirou o
Sapato e ele respondeu:
Você disse que não pode usar
os dedos das mãos para contar então
eu useu os dedos dos pés.
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Maria Beatriz, por meio de tateios linguísticos desde a reescrita 1, foi descobrindo as
possibilidades de usos dessas marcas pontuacionais:
 na reescrita 1, fez uso de travessões, mas não apresentou uma sistematicidade em
relação à função que estabelece para esses usos, dando a impressão de diferentes
experimentações da função dessa marca. Outras marcas não apareceram para
acompanhar essas decisões;
 na reescrita 2, houve a tentativa de paragrafar o texto e inserir os dois-pontos;
 na reescrita 3, o texto demonstra mais certezas em relação à paragrafação do texto e os
dois-pontos apareceram com mais frequência. O uso do travessão foi substituído
pelas aspas, abrindo as falas dos personagens, mas nem sempre fechando;
 na reescrita 4, o texto aparece organizado em parágrafos eo uso de travessões para
indicar as falas dos personagens mostrou-se uniforme. Em relação aos dois-pontos,
seu uso também foi uniforme.

Na análise das reescritas de Maria Beatriz, foi possível perceber o avanço gradual na
organização textual do discurso direto e nas sistematizações das marcas pontuacionais
utilizadas.

4. 3. 4 – 2 - Dois-pontos, travessão e aspas nas correções

Para a marcação do discurso direto nas correções, foi usado um número expressivo de
37 marcas pontuacionais: 21 ocorrências de dois-pontos, 11 ocorrências de travessões, e sete
ocorrências de aspas.
Dessas 21 ocorrências dos dois-pontos, duas foram na correção 1, quatro na correção
2, seis na correção 3, e novena correção 4, todas de uso convencional. Isso revela que essa
marca parece estar sistematizada para esse grupo de sujeitos.
Nas 11 ocorrências de travessões: uma apareceu de uso singular na correção 1; duas na
correção 2, sendo uma de uso singular e uma de uso convencional; uma de uso convencional e
um uso singular na correção 3; cinco de uso convencional e uma de uso singular na revisão 4.
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O aumento de usos convencionais na correção 4 revela uma gradativa sistematicidade no uso
dessa marca, reflexo da progressiva compreensão dela.
O uso singular de Maria Beatriz, ilustrado a seguir, apresenta uma situação
interessante:
Maria Beatriz – Correção 3

− A mãe chegou Para o Joãozinho e disse:
“Meu filho vá a feira e veja se o seu
Manoel tem un pé de alface”. Ele foi logo
Mais ele voltou de mãos vazias a mãe, estranhou
e perguntou “ele não tinha pés de alface
Joaozinho “. Joaozinho respondeu “Não sei
porque eles estava usando sapatos.

Maria Beatriz fez uso do travessão para iniciar a fala do narrador. Mesmo não usando
convencionalmente essa marca, ela demonstrou uma certa regularidade de funções em relação
às outras marcas que usou para organizar o discurso direto: se usou travessão para iniciar a
fala do narrador, usou aspas para iniciar as falas de personagens. Por meio de seus tateios
linguísticos demonstrou esforço para estabelecer funções diferentes para essas marcas.
As aspas tiveram sete ocorrências, sendo três na correção 3 e quatro na correção 4,
todas de uso convencional, sugerindo que o uso dessas marcas parece ocorrer de forma mais
sistemática no fim do Ensino Fundamental I, refletindo uma maturidade maior dos sujeitos
nessa fase de escolaridade. Além disso, o fato de poder decidir entre o uso de travessão e o
uso de aspas revela uma conquista linguística que amplia as possibilidades de escrita do
sujeito.

117

4. 3. 5 – Reticências

Dacanal (1987,p. 46), ao usar a ideia da concepção sintático-semântica da língua,
explica:
Pode ser considerado bastante adequado dizer, como é corrente, que os pontos de
reticência servem para indicar interrupção ou suspensão do pensamento. Mais
correto, porém, é definir este sinal como indicação de interrupção de uma unidade
sintático-semântica ou da insinuação da existência de outras, não delimitadas em
número e que ficam subentendidas.

Na mesma linha de argumentação, Dahlet (2006, p. 244) afirma que “esse sinal se
manifesta, sem exceção nenhuma, um fazer como se: no caso da interrupção de pensamento, o
escritor está fingindo a realização, o acontecimento mesmo da interrupção; no caso da
insinuação, o mesmo está fingindo não dizer o que ele está dizendo”. Para essa referida
autora, as reticências são, por excelência, um artifício que remete à intenção de comunicação.

4. 3. 5 - 1 – Reticências nas reescritas

As reticências (os “três pontinhos” tal como são denominados por muitas crianças)
foram a marca menos utilizada na pontuação dos sujeitos da pesquisa: uma única ocorrência
de uso singular na produção da Ruana. Qual a função atribuída às reticências nesse caso?
Ruana – Reescrita 3

A Professora de Joãozinho Del uma Prova de
Matenatica e dise...”Nesa Prova Voses não Podem usar
os dedos das maos” entan Jãosinho tirol o sapatos a Psofessora dise “Joãosinho Porque vose usol os sapatos”
“eu Vose dise que Não Pode cotar com as mãos
Etan el Vol contar com os Pes
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O uso singular feito por Ruana nessa situação sugere a intenção da menina de anunciar
a fala da professora. Mas, também, pode ter sido usado para uma não continuidade na fala do
narrador ou uma possível “parada estratégica” nessa fala. Mesmo não sabendo se essas são as
funções atribuídas por Ruana, as reticências fazem parte da pontuação interna de um texto
que, como já dissemos, não é tão comum de aparecer nas produções infantis.

4. 3. 5 – 2 - Reticências nas correções

A ausência do uso de reticências nas 48 correções sugere pouca familiaridade dos
sujeitos com relação a essa marca pontuacional e de suas possíveis funções em um texto.
Dessa forma, os alunos sem repertório para o uso dessa marca não se arriscaram nem mesmo
por meio de tateios linguísticos.

4. 3. 6 – Vírgula

Para Dacanal (1987), ainda que a definição da função do uso da vírgula seja de
simples entendimento, na prática da virgulação muitas dificuldades aparecem.
A vírgula tem por função separar unidades sintático-semânticas contíguas e
relacionadas entre si. Dahlet (2006, p. 142) postula que “apesar do grande número de
paráfrases concernentes à ação da vírgula – além de separar e/ou indicar, ela isola, assinala,
mostra, marca, denota, sua função é uma só: segmentar”.
De acordo com a referida pesquisadora, a vírgula tem a função de separar, adicionar,
subtrair e inverter, sendo um dos sinais de pontuação mais complexo, pois é a única marca
que funciona num esquema tanto duplo quanto simples; é o único sinal que é capaz de atuar
simultaneamente em duas amplitudes (intercláusula e intracláusula); e é o sinal mais
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construtivo de sintaxe, o mais apto para fornecer, carregar e distribuir as categorias funcionais
(seja na sucessão, seja na hierarquização).
Teberosky (1994, p. 156) concorda com essa variedade de funções da vírgula e alega
que, devido a essa multifuncionalidade, a vírgula configura-se como um dos mais difíceis
sinais de pontuação. Para ela, de todas as funções da vírgula, a mais facilmente compreendida
e utilizada pelas crianças é a vírgula enumerando elementos de uma série.

4. 3. 6 - 1 – Vírgula nas reescritas

Nas reescritas coletadas, foram 15 ocorrências dessa marca pontuacional, sendo
poucas as ocorrências de uso convencional: uma na reescrita 1, três nas reescritas 2, três na
reescrita 3 e duas na reescrita 4. No entanto, foi a marca com maior frequência de usos
singulares sendo, ao todo, seis usos durante as quatro coletas.
Os exemplos de usos singulares a seguir ilustram os tateios linguísticos no uso da
vírgula em produções infantis:
Ana Paula– Reescrita 2

A professora falo que pova de Matemática e a professora dice que não pudia
codar coso deso da mõsa, e
a professora falo que porque você
João, falo que você dice que
não codar deco mõsa de vou
Codar de pé
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Nesse exemplo de Ana Paula, a vírgula está sendo usada depois da palavra “mõsa”
(mãos), indicando uma possível tentativa de separar a fala da professora e a fala do narrador.
Curiosamente, esse uso não aparece em outras passagens do texto, oscilação que pode sugerir
uma incerteza nos princípios de regulação da vírgula.
Fernanda também fez esse mesmo tipo de uso singular, embora com uma diferença
importante em relação à função que atribui à marca: a vírgula tem a função de indicar a fala
de personagens. Isso fica evidente pelo uso de vírgulas depois dos verbos dicendis disse e
perguntou.
Fernanda– Reescrita 1

A Professora deu uma Prova de
Matemática e disse, Voces não podem
Usar os dedos da mão Para
contar! Joanzinho tirou os tênis.
e a Professora Perguntou, Por que
você tirou o tênis? Você falou
que não Podemos usar os dedos da
mão Pra contar.

A diferença em relação ao uso de Ana Paula é que Fernanda fez o mesmo uso da
vírgula em duas situações e, ainda que não representando uma das várias funções da vírgula,
ela consegue manter uma certa regularidade na função que atribuiu à vírgula. Com isso,
Fernanda garantiu, também, a sua intencionalidade enquanto escritora.
Diferentemente dos anteriores, o caso de Júlia, apesar de o texto apresentar uma
paragrafação adequada com a pontuação externa e o discurso direto garantidos, ela ainda não
conseguiu atribuir funções à vírgula:
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Julia– Reescrita 3
A professora de Joãozinho, deu
uma prova de matemática e disse:
vocês não podem usar, os
dedos das mãos para contar!
Então Joãozinho tirou os tênis.
Porque você tirou os tênis,
Joãozinho? − perguntou a professora curiosa.
É porque, você disse que não
pode contar com os dedos das mãos, então, vou
contar com os dedos dos pés respondeu João,zinho!

Esse modo de uso que Júlia fez sugere uma estratégia muito comum entre os
aprendizes de alguma marca de pontuação: ao ter conhecimento, mas apresentar
sistematicidade ao longo do texto, atribuiu aleatoriamente a marca em várias situações,
arriscando-se nesses tateios linguísticos na busca da certeza da função. No caso de separar a
palavra “então” (último parágrafo), sugere um uso mais convencional dentre outros usos
singulares que fez no texto.
A análise desses exemplos permite chegarmos à constatação de que a vírgula faz parte
da pontuação interna de um texto, cuja sistematicidade mais dificilmente ocorre em alunos do
Ensino Fundamental I. Talvez, se no texto das reescritas houvesse situações de enumeração
ou de marcação temporal, a vírgula pudesse ser usada mais convencionalmente, já que são as
funções mais fáceis de serem consideradas nessa fase de escolaridade.
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4. 3. 6 - 2 – Vírgula nas correções

Nas correções, tivemos 17 ocorrências de virgulação: dois usos singulares na correção
1; três convencionais e dois singulares na correção 2; um convencional e quatro singulares na
correção 3; e três convencionais e dois singulares na correção 4.
Ainda que pareça ser uma marca de difícil sistematicidade para alunos do Ensino
Fundamental, foi possível constatar pouca diferença entre seus modos de uso: sete usos
convencionais para dez usos singulares.
Em relação aos usos singulares, a produção de Ana Paula permite algumas reflexões:

Ana Paula – Correção 3

A mãe chegou para o Joãozinho,
e disse meu filho vá à feira.
E veja se o seu manoel tem
um, pé de alface e ele foi logo
mais ele votou de mãos vazias
a mãe estranhou, e perguntou para
ele não tinha pé de alface,
joãozinho respondeu não
sei porque ele estava usando
sapatos.

Ana Paula parece usar a vírgula atribuindo funções diferentes: ora para indicar que o
narrador vai anunciar uma fala de personagem (antes do “e disse” e “e perguntou”), ora para
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separar ações do personagem (após a frase “ele não tinha pé de alface”). A vírgula após a
palavra “um” sugere um uso sem função determinada.
Fernanda também arriscou-se em seus tateios linguísticos:

Fernanda – Correção 3

Para Fernanda, a função de separar da vírgula aparece após o verbo “disse” (separando
fala de narrador e personagem). Mesmo sendo um uso singular, fica evidente o seu esforço
para lograr a organização textual. A outra ocorrência de vírgula no texto consegue chegar ao
uso convencional.
Gabriela, assim como outros sujeitos, usou a vírgula em um momento interessante do
texto:
Gabriela – Revisão 4

Para Gabriela, a separação entre as frases ocorre na palavra “logo” e a palavra “mais”
acaba sendo usada como “mas”. Esse foi o jeito que ela encontrou, assim como outros sujeitos
da pesquisa, de organizar essa parte do texto que merecia uma atenção especial assim como a
duplicidade do nome “Joãozinho”. Para separar esse trecho, a ruptura deveria ser: “...e ele foi.
Logo mais,ele voltou de mãos vazias”. A divisão poderia ter sido feita por meio de uma
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vírgula, mas no local correto para dar coesão ao texto. Como a divisão frasal não ocorreu
adequadamente, a palavra “mais” ficou com valor linguístico de “mas”. Não dá para afirmar
se Gabriela teve dificuldades nesse trecho e encontrou essa manobra para organizá-lo ou se
ela fez a leitura do “mais” como “mas”,não percebendo a diferença no uso dessas palavras e,
consequentemente, em sua pontuação.
Da análise feita neste capítulo, foi possível observar, nas produções estudadas, uma
profusão de caminhos e de alternativas pessoais, evidenciando o esforço das crianças para se
aproximar da convencionalidade no uso das marcas pontuacionais. Essa busca configura-se
como um processo cognitivo marcado por oscilações e tateios que se traduz em por decisões
com diferentes graus de consciência e de intencionalidade, chegando ou não à
convencionalidade. Definitivamente, não se trata de uma simples transposição de
informações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aprender a ler e a escrever é, sem dúvida alguma, um direito de qualquer cidadão
brasileiro. Negar esse direito é um retrocesso na luta por um Brasil democrático e mais
igualitário; acreditar, contudo,que ele vem sendo respeitado é adotar uma postura ingênua
ante as notícias e informações que temos sobre Educação em nosso país. Como se sabe, nem
mesmo a garantia da escolaridade assegura o domínio pleno da leitura e escrita.
Esse direito, no entanto, não está vinculado apenas à visão reducionista da
aprendizagem da língua escrita como codificação e decodificação: saber escrever o nome e
reconhecer as regras do sistema não é, definitivamente, ser usuário eficaz da língua materna.
O desenvolvimento da competência de ler e escrever vincula-se à necessidade de nossa
participação no mundo letrado com autonomia, criticidade e responsabilidade social. Ainda
que essa aprendizagem possa ter início nas experiências da vida pré-escolar, é na escola que
essa capacidade precisa ser aprimorada, acompanhando o desenvolvimento de outras
capacidades dos estudantes. A escola é, por excelência, o local legitimado para as
aprendizagens mais sistemáticas e aprofundadas sobre a língua escrita, visando à própria
constituição do indivíduo.
Nesse sentido, conhecer e fazer uso de diversos recursos que a língua materna nos
oferece para uma melhor apropriação da escrita é uma das funções da escola. Cabe a ela, com
base nos conhecimentos já adquiridos, ampliar as habilidades e as competências dos alunos,
fazendo com que eles possam, além de ler e escrever, analisar e fazer reflexões sobre a língua
que se escreve.
A pontuação, indiscutivelmente, é parte integrante da língua escrita, razão pela qual
sua aprendizagem significa uma importante construção cognitiva para as práticas do ler,
escrever e interpretar. Um texto bem pontuado é o resultado de um longo e gradual processo
de descobertas e redescobertas sobre os recursos da língua escrita, sustentado por um
complexo processo de aprendizagem mobilizado pelas diversas experiências com a língua.
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Pontuar mais e melhor pressupõe ter consciência linguística visando à composição
discursiva e à organização textual, daí nos depararmos com a constatação de que o sistema de
pontuação não é uma tarefa fácil de ser ensinada e nem de ser aprendida.
Se por um lado, então, temos a certeza de que uma das tarefas da escola é ensinar a
escrever gerando consciência no uso de recursos linguísticos; por outro, temos a convicção de
que o trabalho com uso das marcas pontuacionais é um dos grandes desafios tanto para o
ensino quanto para a aprendizagem.
Dentre as dificuldades postas na relação de ensino e aprendizagem, é possível apontar
três aspectos que, de modo articulado, podem ajudar a compreender essa problemática, quais
sejam:
 a coexistência de diferentes concepções teóricas, dando origem a três orientações
didáticas: orientação gráfico prosódica, orientação gráfico sintática e orientação
gráfico textual discursiva;
 o próprio objeto de ensino, o sistema de pontuação, que, na ausência de
normatividade, dificulta o entendimento de suas funções linguísticas e de seus efeitos
nos textos; e


a aprendizagem da pontuação como uma conquista que depende da maturidade
linguística do indivíduo e da sua relação com essa aprendizagem.
Da consciência dessas dificuldades veio o interesse em estudar o tema, acompanhando

um grupo de 12 alunos da escola Irene Ribeiro durante 18 meses. Mais especificamente,
tínhamos como objetivo analisar as produções desses alunos a fim de observar a utilização do
sistema de pontuação. Tínhamos as seguintes indagações:


Como as crianças, ao longo da escolaridade inicial, fazem uso da pontuação? Que
marcas de pontuação utilizam e de que forma elas aparecem em suas reescritas e
revisões textuais?



Que funções são atribuídas às marcas pontuacionais utilizadas? Como o uso dessas
marcas reflete as concepções infantis sobre o seu papel?
Com base nessas indagações, as nossas hipóteses eram que:



as crianças incorporam gradualmente as marcas de pontuação, evidenciando modos de
apropriação relativamente vinculados à frequência e à convencionalidade das
construções linguísticas mais usuais; e
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na sucessão dos anos escolares, a progressão do uso da pontuação ocorre de modo
uniforme, mantendo um certo paralelismo nos diferentes tipos de atividade.
Na análise dos dados das reescritas e correções realizadas em quatro momentos de

coleta, em meio à complexidade dos processos individuais e coletivos, situamos os seguintes
eixos de análise: a progressão, a variedade e a regulação no uso das marcas de pontuação.
Na análise da progressão no uso das marcas de pontuação, o aumento, a
manutenção e a diminuição das marcas utilizadas ao longo das coletas foram os objetos de
estudo.
Ao compararmos a progressão das reescritas com a progressão das correções, foi
possível perceber que houve um aumento na quantidade de marcas de pontuação, sobretudo,
na reescrita 4 e na correção 4, revelando um conhecimento maior das marcas do sistema de
pontuação. Como já era de se esperar, isso comprova o impacto da escolaridade e do ensino
mais sistemático sobre o processo de aprendizagem.
Ao analisarmos a variedade no uso das marcas de pontuação nas 96 produções,
temos uma relação de marcas bem semelhantes ao compararmos seus usos nas reescritas e
correções: letra maiúscula inicial, alínea, parágrafo, ponto final, ponto de exclamação, ponto
de interrogação, aspas, travessão, dois-pontos e vírgula. As reticências foram a única marca
pontuacional que não apareceu na correção, fazendo-se presentes uma única vez na reescrita.
Marcas como negrito, sublinhado, itálico, dentre outras que compõem a extensa listagem do
que pode ser considerado como marcas de pontuação, não apareceram nem nas reescritas,
nem nas correções.
Além disso, tanto nas reescritas como nas correções, as marcas que prevalecem são as
relacionadas à pontuação externa, tais como a alínea e os pontos (em especial, o ponto final).
As marcas relacionadas à pontuação interna também aparecem em quantidade expressiva,
mas, na sua maioria, referem-se à organização do discurso direto.
Em relação à quantidade, a inserção de marcas foi maior nas reescritas do que nas
correções. Enquanto nas reescritas apareceram 196 marcas, nas correções foram inseridas
apenas 113 marcas; uma diferença, portanto, significativa. Isso pode estar relacionado ao fato
de alguns alunos não terem sentido a necessidade de fazer, nas correções, a cópia da piada
oferecida para melhor organizar o texto. Curiosamente, muitos alunos que já haviam
sistematizado algumas marcas como a letra maiúscula inicial, a alínea e a paragrafação não
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usaram esses recursos no texto digitado de correção. Esse dado evidencia que a natureza da
atividade (o modo como é apresentada) interfere na maneira como os alunos recuperam os
seus conhecimentos ou como sentem necessidade de incorporá-los aos diversos trabalhos.
Ao analisarmos a regulação no uso das marcas de pontuação, consideramos os
modos de apropriação das crianças segundo a concepção adotada aqui neste trabalho: a
pontuação como sistema, ou seja, a função de uma marca pontuacional precisa ser analisada
em relação ao contexto em que ela está sendo utilizada e não isoladamente.
Fazendo a comparação do uso da alínea e do parágrafo nas duas propostas de
produção, é possível constatar que a alínea é uma marca mais fácil de ser utilizada e
sistematizada por alunos dessa fase da escolaridade do que o parágrafo, e nem sempre essas
marcas são usadas conjuntamente. Isso porque tomar decisões sobre quando separar um
trecho ou outro do texto depende de conhecimentos sobre a língua que não se restringem ao
reconhecimento da função dessa marca pontuacional. Os dados obtidos na pesquisa
corroboram outros estudos, revelando que a paragrafação de um texto tem uma relação restrita
com o conhecimento de sua estrutura, que é definida na relação entre o desenvolvimento do
tema e o gênero em questão.
Quanto ao uso da letra maiúscula nos dois tipos de produção, constatamos um maior
uso nas reescritas. Essa marca pontuacional parece estar sistematizada para esse grupo de
alunos desde as primeiras produções, quando eles ainda estavam no 3º ano do Ensino
Fundamental I, já que todos os seus usos foram de forma convencional. Essa sistematização
sugere que os princípios objetivos de pontuação (no caso, a letra maiúscula para nomes
próprios e para iniciar uma frase) favorecem as primeiras aprendizagens sobre esse sistema.
Na análise geral dos usos dos pontos (final, de exclamação e de interrogação),
verificamos que, dos 30 usos de ponto final nas reescritas, todos foram de modo
convencional, e, nas correções, apenas uma ocorrência foi de uso singular. A diferença de
quantidades nas duas produções foi expressiva: dez alunos que marcaram os pontos finais
convencionalmente nas reescritas não o fizeram nas correções. Isso pode estar relacionado
com uma possível falta de familiaridade com a estratégia de correção proposta nos momentos
de coleta. A ausência de marcação pontuacional na correção 1 sugere que os alunos tiveram
dificuldade na compreensão dessa estratégia.
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Em relação aos pontos de interrogação e de exclamação, a quantidade mostrou-se
equilibrada, com mais usos singulares nos pontos de interrogação: enquanto nos pontos de
exclamação tivemos dois usos singulares, nas correções foram cinco ocorrências. Por outro
lado, o uso convencional foi maior no caso dos pontos de interrogação. Isso parece nos indicar
que o ponto de interrogação é mais fácil de ser sistematizado do que o de exclamação, e a
convencionalidade em usar pontos de interrogação para “perguntas” facilita a compreensão da
função desse ponto.
Os exemplos analisados revelam que o ponto final é a marca com maior índice de
assimilação. Isso porque ele se configura como um sinal da pontuação externa, mais fácil para
essa fase de escolaridade. De modo diverso, os sinais de exclamação e interrogação não são
tão fáceis de serem utilizados: a leitura em voz alta de frases interrogativas e exclamativas não
garante a compreensão de suas funções no texto tal como preconizado por muitos estudiosos e
livros didáticos. Por esse motivo, eles vão sendo usados e incorporados por meio de tateios
linguísticos.
A marcação do discurso direto em um texto é uma conquista importante da
competência escritora para alunos do Ensino Fundamental I. Em nossa pesquisa, o uso dos
dois-pontos apresentou-se como uma marca pontuacional sistematizada pelos alunos
pesquisados: 22 usos convencionais nas reescritas e 21 usos convencionais nas correções. O
fato de ter um único uso singular dessa marca nas reescritas confirma essa constatação.
No que se refere ao uso das aspas, a quantidade nas duas propostas de escrita revela
um panorama semelhante: quando usadas, aparecem de forma convencional ou em
substituição dos travessões. Esse tipo de decisão entre uma ou outra marca para indicar as
falas de personagens em um texto revela uma importante conquista desses alunos: saber fazer
uso consciente e autônomo. Foram, ao todo, nove usos convencionais nas reescritas e sete
usos, também convencionais, nas correções. Um único uso singular apareceu nas reescritas,
representando um tateio linguístico.
Quanto ao uso de travessões, a quantidade apresentada nas reescritas foi maior que a
das correções. Enquanto nas reescritas foram 18 usos convencionais e um uso singular, nas
correções foram apenas sete usos convencionais e dois usos singulares. Essa disparidade na
equiparação pode ser justificada pela própria conformação da atividade, que favoreceu mais
os acertos feitos no próprio texto (em vez de copiados no espaço disponível da folha).
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Ao analisar o uso da vírgula nos dois tipos de produções, percebe-se uma quantidade
um pouco maior de usos singulares nas correções (dez ocorrências singulares nas correções e
seis nas reescritas), o que sugere a dificuldade de sistematização do papel da vírgula para os
alunos do Ensino Fundamental I. O fato de termos mais ocorrências de uso convencional nas
últimas coletas de dados revela, também, que essa sistematização é gradativa e que parece
ocorrer após o reconhecimento de outras marcas pontuacionais.
Além da vírgula, as reticências configuram-se como uma marca de rara utilização por
alunos dessa fase de escolaridade: apenas um único caso de uso singular das reticências em 96
produções coletadas (entre reescritas e correções). Assim, tudo indica que se trata de um sinal
não muito evidente, com funções difusas na representação da escrita.
Na consideração dos três eixos mencionados – progressão, variedade e
regulação –, parece interessante destacar a coerência de um processo cognitivo, cuja
ampliação no uso vem acompanhada da diversificação das marcas pontuacionais utilizadas e
pela crescente compreensão de seu papel.
Depois dessa análise geral dos dados, foi possível comprovar a primeira hipótese,
formulada no capítulo 3, concluindo que as crianças dessa pesquisa incorporaram
gradualmente as marcas de pontuação, ou seja, quanto mais avançaram nos níveis de
escolaridade, mais usos de marcas pontuacionais foram fazendo. Nessa incorporação,
adquirida por meio do esforço cognitivo para compreender a escrita e as funções de cada
marcação realizada, as crianças são capazes de levantar hipóteses sobre o uso da pontuação e
fazer tateios linguísticos para testar o seu funcionamento; são capazes, também, de assimilar
modos convencionais de pontuação, sistematizando-os com base na compreensão de suas
funções para a organização do texto.
No período estudado, alguns usos singulares foram sendo substituídos por usos
convencionais, principalmente em relação às marcas que julgamos mais fáceis de serem
sistematizadas como o ponto final e a letra maiúscula. No entanto, os usos singulares
permaneceram em relação às marcas mais difíceis de serem apropriadas por alunos desse
nível de escolaridade, havendo, assim, um espaço mais prolongado (mais prolongado,
certamente, do que a suposição de muitos professores e correntes teóricas) para a continuação
das experimentações pessoais e de hipóteses endógenas.
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A baixa incidência de usos singulares revela a dificuldade que algumas crianças têm
no que se refere à exposição de suas hipóteses, as quais, provavelmente, costumam ser
rechaçadas pela escola, isto é, tidas como erros inaceitáveis. De fato, nem sempre os tateios
linguísticos são considerados mecanismos inerentes aos processos cognitivos ou
experimentações importantes no processo de aprendizagem.
Assim, pudemos constatar, nas tendências de progressão e nos exemplos analisados,
que a apreensão direta da convencionalidade dos sinais é uma possibilidade de uso, mas não a
única, já que é por meio dos usos singulares que os alunos vão, gradativamente,
compreendendo a função de cada marca ou sinal pontuacional e fazendo as sistematizações
necessárias. Para isso, o trabalho de reflexão sobre a língua, desenvolvido ao longo da
escolaridade, pode ter um significativo impacto na regulação do uso da pontuação e,
consequentemente, na aprendizagem da língua. Todavia, em que pese o interesse pedagógico
dessa aprendizagem, consubstanciada cada vez mais pelo uso sistemático e convencional da
pontuação, questiona-se o quanto ela pode se contrapor à postura de um escritor que,
conformando-se com as regras, deixa de se arriscar na produção textual.
Além disso, a análise dos dados deixou evidente que, durante a sucessão dos anos
escolares, a progressão do uso da pontuação manteve um certo paralelismo nos dois tipos de
atividade, comprovando a segunda hipótese de nossa pesquisa. Essa constatação enfatiza a
ideia de que a compreensão sobre o papel das marcas pontuacionais pode ser transposta para
diferentes práticas de escrita. Tanto na reescrita como nas correções, as mesmas marcas
apareceram confirmando a sistematicidade de algumas marcas e as experimentações de
outras.
Na avaliação do desenvolvimento da aprendizagem no caso estudado, é possível
afirmar que os alunos passaram a pontuar mais e melhorem função de fatores direta e
indiretamente relacionados ao ensino em sala de aula, tais como:


a formação continuada da equipe de professores, por meio de reflexões desenvolvidas
na própria escola, mediadas pela equipe gestora e por institutos que ministram cursos
de aprimoramento profissional;



o envolvimento dos professores e dos alunos nas propostas de leitura, de escrita e de
análise linguística desenvolvidas nas aulas de Língua Portuguesa;



o envolvimento da equipe gestora nos projetos pedagógicos;
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a qualidade nas referências pedagógicas adotadas para o currículo de Língua
Portuguesa da escola: Programa Ler e Escrever, da Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo; e



o planejamento considerando o ensino gradativo do sistema de pontuação por meio de
atividades de reflexão sobre a língua que se escreve.
Com a ação conjunta de todos esses fatores, a escola Irene Ribeiro vem conseguindo

desenvolver a sua tarefa primordial: ensinar a ler, a escrever e, principalmente, a ser cidadão,
legitimando a sua importante função social.
É possível, portanto, concluir que até mesmo os aspectos mais específicos da
aprendizagem (como é o caso da pontuação) podem ser otimizados quando há uma equipe de
profissionais preocupada com a aprendizagem de seus alunos; um planejamento ajustado aos
objetivos e às expectativas de aprendizagem; a adoção de materiais didáticos de qualidade; e,
principalmente, uma boa atuação pedagógica por parte de professores.
Justamente por acreditar na força de um ensino de qualidade é que questionamos as
diversidades: se o conjunto dos alunos teve acesso às mesmas condições de ensino, como
explicar os casos de atraso ou de dificuldades específicas? Como explicar as diferenças de
aprendizagem e de desempenho na produção linguística?
Sem dúvida alguma, os alunos se beneficiam quando as condições da escola e do
ensino são favoráveis, mas é preciso considerar que a construção cognitiva é individual e
depende de algumas condições pessoais. Ainda que houvesse condições ideais de ensino, a
aprendizagem depende de condicionantes que não podem ser controlados por professores ou
materiais didáticos. A relação com o conhecimento, o vínculo com o espaço escolar e as
experiências prévias com a língua escrita são alguns fatores que podem interferir no processo
de aprendizagem de cada indivíduo. Reconhecer essas interfaces ajuda o professor a planejar
suas aulas no sentido de alcançar, envolver e incluir todos os alunos.
Assim, concluímos que o trabalho com o sistema de pontuação, em uma escola, deve
ser abordado como uma frente de ensino a serviço da própria natureza comunicativa da
escrita, possibilitando o desenvolvimento das capacidades de compreender e de usar a língua.
Trata-se de refletir sobre ela e tomar decisões sobre a organização do texto, levando em conta
as práticas sociais e os propósitos comunicativos; decisões que, pelo grau de
convencionalidade, garantam a compreensão do que se pretende dizer, mas que sempre
podem estar abertas às singularidades do escritor.
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Na formação de professores essa concepção deveria ser um princípio. É na formação
continuada que os docentes têm oportunidades de aprimorar seus conhecimentos didáticos em
busca de estratégias mais eficazes e significativas para o ensino de conteúdos, aspectos nem
sempre deduzíveis de suas próprias práticas, nem sempre evidentes nas orientações didáticas.
É por meio de reflexões e trocas entre seus pares que os professores podem ir tecendo
possibilidades para um ensino mais interacionista e dialógico, que considere as vozes de seus
interlocutores, fazendo da escola, e da sala de aula, locais legítimos de aprendizagens.
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