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RESUMO – O presente trabalho objetivou problematizar a maneira como os sinais 
de pontuação são abordados dentro de um livro didático de Ensino Fundamental. No 
que tange ao tema dessa pesquisa, podemos considerar que a pontuação 
materializa-se junto aos signos linguísticos, corroborando para a constituição de 
sentidos. Pareceu-nos relevante a reflexão deste assunto, tendo em vista sua 
importância na leitura e também pela pouca importância dada a este recurso textual. 
Dessa forma, este trabalho pautou-se pela discussão dos sinais de pontuação no 
contexto da contemporaneidade (entendida também como pós-modernidade). 
Particularmente, a investigação abordou o assunto em um livro didático de 5ª série, 
apoiando-se na perspectiva discursivo-desconstrutivista, dentro do arcabouço 
teórico da Análise do Discurso de linha francesa. À guisa de conclusão, verificamos 
que o ensino da pontuação continua veiculado a prescrições de ordem sintática, o 
que pode provocar um efeito negativo, tendo em vista que se os educandos não 
estiverem familiarizados com certos conceitos, não poderão apreender corretamente 
o uso e importância das pontuações. Como resultado parcial desta investigação, 
observamos que a ação dos sinais de pontuação também  acaba contribuindo para 
revelar traços de subjetividade no discurso, constituindo-se como elementos 
dinâmicos que (d)enunciam as várias vozes que compõe a materialidade linguística. 
Com isto, espera-se ressaltar o uso da pontuação por caminhos que evoquem a 
questão do sentido. Nesta perspectiva, almeja-se atingir os (futuros) docentes, para 
que estes possam trabalhar os matizes que os sinais de pontuação exercem no 
texto escrito. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O objetivo desse artigo é analisar a maneira como o conteúdo de pontuação é 
abordado dentro de um livro didático de Ensino Fundamental. O questionamento que 
nos instigou a fazer essa pesquisa pode ser resumido na seguinte pergunta: Até que 
ponto o material didático traz uma perspectiva diferente (discursiva) sobre a 
pontuação (deslocando-se de uma proposta normativa)? 

Como proposta, tentaremos problematizar a abordagem da pontuação 
pautada apenas por critérios sintáticos. Para tanto, analisaremos (na perspectiva da 
desconstrução) o discurso presente em um volume de uma das coleções de livros 
didáticos de Língua Portuguesa, através do programa PNLD/2008. 

Acreditamos que a reflexão sobre este assunto seja pertinente ao 
ensino/aprendizagem dos sinais de pontuação, revelando-se uma forma de 
questionar os modelos em uso e também propor outras maneiras mais eficazes que 
contribuam para a qualidade de aprendizagem da língua materna de nossos 
educandos. 

Primeiramente, discutiremos a concepção de leitura na pós-modernidade  
(Mascia, 2005; Orlandi, 1994) e na sequência,  explicitaremos a concepção de 
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discurso adotada nesse artigo. Dada a nossa predileção por trabalhar com a 
pontuação num viés discursivo, num segundo momento, correlacionaremos os sinais 
de pontuação às ideias da desconstrução (Mascia, 2003; Arrojo, 1992) e a questão 
da contemporaneidade no livro didático (Coracini, 1999). Com este aporte, 
objetivamos desvelar o discurso existente no material didático sobre o tema em 
estudo. 

Após a fundamentação teórica, analisaremos a proposta de ensino da 
pontuação em um livro didático de 5ª série do Ensino Fundamental proposto para as 
escolas públicas no ano de 2008 (Faraco; Moura, 2006).  

Dessa forma, este trabalho pauta-se pela investigação do macro-discurso 
sobre os sinais de pontuação num contexto da contemporaneidade (entendida 
também como pós-modernidade). Particularmente, a investigação aborda o assunto 
em um livro didático do Ensino Fundamental, apoiando-se na perspectiva  
discursivo-desconstrutivista, dentro do arcabouço teórico da Análise do Discurso de 
linha francesa. 
 
2. A DINÂMICA DA (PONTU)AÇÃO NA LEITURA/ESCRITA: UMA VISÃO PÓS-

MODERNA. 

 Os efeitos de sentidos do discurso são resultados de um processo complexo 
de interação entre os signos linguísticos e ideográficos; sendo que nessa relação, os 
sinais de pontuação também têm papel relevante. Como sabemos, na oralidade, há 
diferentes maneiras de modificação do sentido, como: pausas, mudança de tom, 
contexto; mas na escrita, temos recursos restritos, tal como o emprego dos sinais de 
pontuação. 
 Corroborando com as afirmações acima, pode-se dizer que o ato de escrita e 
leitura está intimamente ligado. Dessa maneira, dispusemo-nos a tentar 
compreender a concepção dessas formas sob o viés da pós-modernidade (Mascia, 
2004; Hall, 1997; Usher, Edwards, 1996; Lyotard, 1984). 
 Em consonância com tais proposições, vislumbramos problematizar o ensino 
da pontuação vinculada a critérios essencialmente sintáticos, uma vez que seu uso 
está atrelado, em especial, a questões semânticas. A veiculação do ensino da 
pontuação a inúmeras nomenclaturas de funções sintáticas produz um efeito 
negativo, pois se os educandos não estão familiarizados com os conceitos, não 
poderão apreender corretamente o uso dos sinais de pontuação.  

Conforme nossa discussão, precisamos entender com mais clareza o que se 
entende por Pós-modernidade e qual sua função para o pensamento científico. De 
acordo com Mascia (2003), a Pós-modernidade vem desestabilizar a visão 
progressista e positivista (de ordem e progresso) da Modernidade, trazendo 
mudanças no caráter teórico e metodológico. 

Quando propomos o questionamento sobre os modos de 
ensino/aprendizagem dos sinais de pontuação, vislumbramos também 
desestabilizar, dentro de uma perspectiva pós-moderna, a prática educacional 
existente nos livros didáticos, ratificando  nosso intuito de propor novas abordagens 
de conceber a pontuação. 

Na esfera educacional, existe a necessidade que os educadores, 
principalmente os de língua materna, tenham uma visão mais questionadora sobre 
os conteúdos que pretendem ensinar.  
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 Nessa pesquisa, a análise do corpus seguirá o arcabouço teórico proposto 
pelo discurso pós-moderno na educação qual seja, de problematização de uma 
postura estruturalista e conservadora. De acordo com esse pressuposto, “instaura-
se um discurso de desestabilização das verdades e das crenças, a partir do 
questionamento do sujeito uno e racional” (Mascia, 2003: 46). 
 Além disso, ao propormos uma nova abordagem para a aprendizagem da 
pontuação, queremos chamar atenção para o fato de não ser do papel escrito que 
se emana o sentido, mas o sentido é atribuído pelos sujeitos que pontuam e lêem 
estas pontuações. Consoante a esta visão, “É sobejamente conhecido o fato de que 
a análise do discurso introduz, na reflexão sobre a linguagem, o sujeito e a história 
(tomados pela ideologia)” (Orlandi,1994: 8). 
 
3. A PONTUAÇÃO E O LIVRO DIDÁTICO: UMA VISÃO (DES)CONSTRUTIVISTA 
 
 Ao vislumbrarmos a desconstrução do discurso presente no livro didático, 
objetivamos questionar a verdade presente no conteúdo sobre a pontuação 
existente nesses materiais. Para atingir tal fim, necessitamos esclarecer o que seja, 
mesmo que de forma resumida, a perspectiva da desconstrução.  
 Dessa forma, nosso intuito é desmascarar a maneira como os sinais de 
pontuação são tratados para poder propor maneiras diferentes de aprender e 
ensinar este conteúdo. Nesse sentido, faremos uso do pensamento desconstrutor 
para sacudir os alicerces estabelecidos (Arrojo, 1992).  
 Um dos pressupostos que estruturam esse alicerce é a “falsa” concepção de 
que o significado está no texto, pois a recentes discussões no campo da linguagem, 
compreendemos que o sentido ou os efeitos de sentido possíveis só são possíveis 
através do sujeito (sujeito este, não concebido como cartesiano, mas atravessado 
pela ideologia e pelo inconsciente).  
 Desse modo, fazemos nossas as palavras de Coracini (1999) no que diz 
respeito às problematizações trazidas pela desconstrução na sala de aula:  
 

Com base nas teorias do discurso e da desconstrução que 
compartilham a concepção de sujeito psicanalítico, isto é, 
atravessado pelo inconsciente e, por isso mesmo, impossibilitado de 
se conhecer e de conhecer o outro, de se controlar e de controlar o 
outro, já que é fragmentado, esfacelado, emergindo apenas 
pontualmente pela linguagem, lá onde se percebem lapsos, atos 
falhos, chistes..., esta obra lança um olhar sobre a sala de aula 
através do livro didático, não para propor mudanças metodológicas 
ou de conteúdo, mas para problematizar a tendência à 
homogeneização de tudo e de todos e, assim, abrir brechas para 
possíveis deslocamentos, possíveis rupturas ( p.11). 
 

 Em confluência com o excerto acima, objetivamos abrir brechas e possíveis 
rupturas no modo como se compreende a pontuação nos materiais didáticos. Esse 
objetivo só será possível se professores de língua materna começarem a 
(des)confiar das perspectivas adotadas para o ensino/aprendizagem de determinado 
conteúdo. 
 Como os conteúdos nos livros didáticos não são questionados, o 
ensino/aprendizagem fica, às vezes, condenado ao insucesso, pois professores 
continuam ensinando a partir de preceitos pré-estabelecidos e educandos continuam 
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não aprendendo de forma produtiva e reflexiva a importância desse conteúdo dentro 
da língua materna. 
 Além disso, cabe aos educadores (professores e equipe gestora) 
proporcionarem momentos de reflexão em suas instituições de ensino, para que 
possam melhorar a qualidade de aprendizagem de nossos educandos. A escola 
deve ser um local de questionamentos e discussões, as quais possibilitem novas 
visões sobre velhos conteúdos.  
 
4. O PAPEL DA PONTUAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DISCURSIVA 
 
 Ao procurarmos verificar a abordagem em que os sinais de pontuação são 
trabalhados em livros didáticos de Ensino Fundamental, acreditamos que uma visão 
discursiva (Dahlet, 2006) seja a mais producente para o ensino/aprendizagem desse 
conteúdo.  

 Sobre a discussão do conteúdo de pontuação no livro didático, temos como 
perspectiva a visão discursiva em que pontuação e textos interagem para produção 
de sentidos, pois não podemos pensar em analisar a pontuação (signo ideográfico) 
sem pensar na relação e influência na materialidade linguística. De acordo com a 
Dahlet (1998): 

 
Apesar de a pontuação ser um objeto lingüístico constitutivo da 
escrita, sua substância, todavia, é heterogênea em relação à ordem 
escritural, já que se compõe de um conjunto de signos ideográficos 
que entram em interação com os lingüísticos. O sentido se constrói 
em e pela interação dessas duas ordens cujos modos de 
interferência importa analisar (p. 465). 

  
 A afirmação acima corrobora com nossas ideias quanto ao valor da 
pontuação na interação enunciativa entre os interlocutores, tendo em vista nossa 
perspectiva discursiva de análise. Dessa maneira, justifica-se a necessidade de 
questionar como os livros didáticos abordam este conteúdo.  
 Os sinais de pontuação são recursos enunciativos que auxiliam na 
constituição de sentidos do texto escrito (Silva, 2009). Nessa abordagem, 
associamos a pontuação ao discurso, uma vez que a manifestação desses sinais 
está ligada aos eventos comunicativos. 
 
5. ANÁLISE DO CORPUS   
  

O presente estudo aborda a questão dos sinais de pontuação no livro 
didático, para tanto, escolhemos analisar um livro didático de 5ª série do Ensino 
Fundamental. A escolha por apenas uma unidade da coleção (composta por quatro 
livros), justifica-se pela complexidade do assunto, pois nosso objetivo é confrontar a 
perspectiva do material didático com outras visões existentes. 
 Nesse primeiro volume (5ª série), podemos perceber através da pesquisa no 
sumário a distribuição do conteúdo de pontuação em quatro unidades diferentes na 
seção denominada Gramática Textual: 
 

 unid. 3 – Sinais de pontuação e intenção comunicativa, p. 58;  
 unid. 5 – Uso dos dois pontos, p. 121;  
 unid. 7 – Uso das reticências, p. 140;   
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 unid. 8 – Uso de aspas em citação, p. 163.  
 
 Neste ponto, cabe ressaltar que nos delimitamos a discorrer apenas sobre o 
primeiro exercício devido ao espaço e ao nível de aprofundamento de nossa análise. 
 Dessa maneira, a primeira apresentação do conteúdo de pontuação dá-se 
através de um exercício (unidade 3, p.58) em que os alunos são instigados a 
responder dois questionamentos. Para explicitar melhor, segue abaixo a transcrição 
do exercício com as devidas sugestões de respostas (orientadas pelos autores). 
 
6- Um aluno lê em voz alta as duas frases abaixo, prestando atenção na pontuação no final 
de cada uma delas. A classe vai observar se entonação dada às frases está adequada. 
Prof. (a), explicar que a entonação é a melodia, a forma de dizer a frase de acordo com a intenção 
com que ela foi construída. 
 
“Mas qual o sentido de tudo isso? Ainda não sabemos ao certo.” 
a. Com que sinais de pontuação terminam essas duas frases? 
A primeira, com ponto de interrogação, e a segunda, com ponto final. 
 
b. O que esses sinais de pontuação indicam? 
O ponto de interrogação indica que a frase é interrogativa, ou um enunciado interrogativo. O ponto 
final encerra a frase/enunciado declarativo. 

 Quadro 1 
 
 Neste exercício, verificamos uma posição normativa em que as perguntas têm 
um caráter verificador, pois supõe um conhecimento prévio por parte dos 
educandos. 
 Num segundo momento, os autores explicitam (p. 58-59) a utilização dos 
sinais de pontuação, para isso, utilizam uma divisão em três tipos de exemplos. Na 
sequência, poderemos ver na figura a maneira como os autores abordam essa 
explicação. 
 
 
 
Os sinais de pontuação são símbolos que usamos na língua escrita e que têm por função 
organizar e estabelecer uma hierarquia entre as informações de um texto.Alguns deles 
também nos ajudam a identificar a intenção comunicativa do autor, ou seja, o que o autor 
do texto quis dizer em certas situações. Por exemplo, ao usar o ponto de interrogação (?), o 
autor do texto acima quis indicar que a frase “Mas qual o sentido de tudo isso?” é uma 
interrogação (pergunta). Para cada tipo de frase, usamos ao final um sinal de pontuação 
diferente. Assim: 
 
• Nas frases assertivas (aquelas que são usadas para dar uma informação ou fazer 
afirmações ou negações), emprega-se o ponto final (.). Exemplo: Os homens de Cro-
Magnon fizeram desenhos nas cavernas. 
 
• Nas frases interrogativas (aquelas que servem para fazer uma pergunta, um convite ou 
um pedido), usa-se o ponto de interrogação (?). Exemplo: Como será que o homem chegou 
à América? 
• Nas frases exclamativas (aquelas que usamos para expressar admiração, sentimento, 
ordem ou chamado), o sinal empregado é o ponto de exclamação (!). Exemplo: Ei! Não faça 
isso! 
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Podemos até combinar o ponto de interrogação com o de exclamação, numa frase mista, 
que solicita uma informação e exprime uma exclamação. Exemplo: Você já terminou tudo?! 

Quadro 2 
 
Como vimos, o livro propõe o questionamento antes de expor o uso e 

exemplos práticos. Dessa forma, não há um parâmetro norteador em que os 
educandos possam se pautar para responder as perguntas do exercício anterior, em 
que fica subentendida a necessidade do conhecimento prévio dos alunos. 

Sob outro aspecto, observa-se que a quantidade de exercícios e a falta de 
atividades reflexivas sobre pontuação são fatores que corroboram para uma 
aprendizagem superficial da temática em estudo. 
 Também observamos, neste caso, e possivelmente na maioria dos materiais 
didáticos, que a pontuação é pautada por critérios de base sintática, 
desconsiderando outras possibilidades de aprendizagem. 

Contrapondo a uma visão estritamente prescritiva, na qual o número 
excessivo de nomenclaturas atrapalha uma aprendizagem produtiva, Lopes-Rossi 
(2001) propõe uma maneira diferente de ensinar/aprender pontuação; no caso 
específico, a vírgula.  

Dessa forma, a autora discorre sobre determinados aspectos de disposição 
sintática que originam boa parte das regras da gramática normativa a respeito do 
uso da vírgula.  
 Apesar de não contrapor o uso prescritivo da vírgula com os exemplos citados 
analisados neste trabalho, observamos que esta pontuação não teve nenhum 
destaque nesta unidade didática, tampouco em outras unidades que compõem a 
coleção. Então, faz-se pertinente a reflexão sobre este tipo de pontuação que 
acreditamos ser tão importante quanto outros assuntos da língua portuguesa. 

Dessa maneira, a variação da ordem canônica da língua  (Sujeito – Verbo – 
Objeto) influenciaria no modo de empregar este tipo de pontuação. 

 
 

1. Enumeração:   ,  ,  ,    . 

 

2. Antecipação de elemento:   , (S) V O. 

 

3. Intercalação de elemento: S,   , V O,    . 

 
Quadro 3 

O exemplo acima vem mostrar uma nova direção na maneira de conceber 
pontuação, pois acreditamos que o modelo seja uma alternativa e também um 
caminho norteador para a criação de propostas de ensino/aprendizagem da 
pontuação sob uma abordagem discursiva, dando mais atenção ao uso do que as 
regras e nomenclaturas. Dessa forma, a diminuição das regras através de 
agrupamentos menores facilitaria o aprendizado da pontuação, no caso específico, a 
vírgula. 

Trazendo outro exemplo, podemos iniciar um trabalho com pontuação através 
da discussão dos efeitos de sentido que os sinais de pontuação podem causar no 
discurso. Para ilustrar tal proposição, segue um exemplo que tem como 
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possibilidade a colocação de uma vírgula em duas posições diferentes. Dependendo 
da posição, a constituição de sentidos pode mudar completamente.  

 
Se o homem soubesse o valor que tem a mulher andaria de rastos à sua procura. 

 
Como ilustração dos efeitos de sentido, se colocássemos a vírgula depois do 

verbo “tem”, teríamos um sentido diferente do que se colocássemos a mesma 
vírgula depois da palavra “mulher”. Dessa maneira, o exemplo acima vem corroborar 
para uma abordagem diferente no uso da pontuação, pois o que está em jogo é a 
constituição de sentidos, não as nomenclaturas. Para elucidar essa discussão, 
exemplificamos nossas colocações na figura abaixo. 

 
a) Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de rastos à sua 

procura. 
 
b) Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de rastos à sua 

procura. 
 

Conforme a ilustração acima, temos a possibilidade de no mínimo duas 
possibilidades de sentido. No exemplo “a” o sinal de pontuação proporciona um 
enaltecimento do homem, já no exemplo “b” a posição da vírgula muda o efeito de 
sentido, pois enaltece o valor da mulher. 
 Sendo assim, considerados como signos ideográficos e ligados à produção de 
sentido, os sinais de pontuação comportam-se como elos na cadeia enunciativa. 
Dessa maneira, pontuar é mais do que colocar sinais gráficos de acordo com 
critérios estritamente sintáticos. A prática de reduzir o uso da  pontuação à sintaxe é 
limitar a importância deste conteúdo, é deixar de valorizar estes sinais como marcas 
de subjetividade no discurso.   

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Em nossa reflexão, chegamos ao consenso da necessidade de uma visão 
mais questionadora por parte de educadores, tendo em vista os problemas 
encontrados nessa pesquisa.  
 Entre os fatos discorridos, podemos citar três problemas: o primeiro foi a falta 
de mais exercícios que privilegiassem o uso dos sinais  de pontuação, pois 
acreditamos que o número de atividades seja um fator relevante para aprendizagem. 
 Outro problema importante que pode ser questionado é a abordagem adotada 
pelo material didático a ser usado, uma vez que um trabalho com textos do cotidiano 
pode trazer uma visão mais produtiva do conteúdo. Nesse ponto, gostaríamos de 
salientar a necessidade de análise de outros materiais para que possamos ter mais 
clareza ao tratarmos de determinado conteúdo.  
 O último ponto em que salientamos em nossa pesquisa é a necessidade de 
olhar como o manual do professor traz sugestões de trabalho com o conteúdo do 
livro. Tendo em vista as divergências encontradas no material de análise dessa 
pesquisa. 
 Como sugestão, trouxemos uma proposta de agrupamento de regras, na qual 
facilitaria o ensino/aprendizagem da pontuação e, em outro exemplo, a possibilidade 
de iniciar um trabalho com sinais de pontuação através dos efeitos de sentido. 
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Dessa forma, se não houver um processo de conscientização a respeito do 
tema, os sujeitos ficam fadados a pontuarem sem nenhum parâmetro, dessa 
maneira, recorrem à intuição ou a regras pouco ortodoxas. Este tipo de prática 
ratifica nossa proposta de pesquisa, pois procuramos desvincular a idéia de ensino e 
aprendizagem da pontuação, única e exclusivamente, a nomenclaturas de ordem 
sintática.  

Sendo assim, ratificando nosso raciocínio, gostaríamos que nossos 
apontamentos servissem de subsídio para reflexões e ações pedagógicas com 
relação aos sinais de pontuação. Nossa intenção foi criar um material teórico de 
base, no qual professores possam começar a refletir e, ao mesmo tempo, criar 
novas estratégias de ensino para o ensino e aprendizagem dos sinais de pontuação. 
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