
A PONTUAÇÃO: REFLEXÕES NOS LIVROS DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS (ANOS
FINAIS)

Anderson Cristiano da Silva
PUC-SP/LAEL/CNPq

andcs23@ig.com.br

Resumo: o objetivo geral deste trabalho é apresentar um fragmento da nossa tese em andamento.
Para tanto, descrevemos as prescrições e propostas sobre os sinais de pontuação em uma unidade
didática da coleção Português: linguagens, volume do 8º ano. Justifica-se esta investigação pela
necessidade de refletirmos a respeito do assunto, questionando propostas em uso, permitindo
novos olhares sobre a temática, cujos resultados possam contribuir para expansão do assunto no
campo dos estudos da linguagem. Para alicerçar nossa investigação, a pesquisa teve como
arcabouço teórico as contribuições da Análise Dialógica do Discurso, recorrendo a alguns
conceitos-chave desenvolvidos por Bakhtin e o Círculo, tais como: enunciado, dialogismo e
relações dialógicas. Da perspectiva metodológica, foram propostos dois eixos: o teórico, que
visou descrever o contexto teórico e a discussão sobre alguns pontos de vista a respeito da
pontuação. No eixo prático, apresentamos a delimitação do corpus e a descrição da atividade
didática sobre a pontuação no volume selecionado.
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1.Considerações iniciais.

Esta pesquisa tem como objetivo geral problematizar a maneira como a pontuação é
apresentada nos livros didáticos de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental aprovados
pelo governo por meio do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD (triênio 2011-2013).
Neste artigo, objetivamos especificamente discutir os textos que abordam a pontuação (parte
teórica e exercícios) nos volumes do 6º ao 9º ano da coleção: Português: linguagens de William
Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, restringindo-nos a descrição de atividade didática
retirada do volume do 8º Ano.

A motivação para este trabalho surgiu da preocupação sobre como os sinais de pontuação
são abordados nos atuais livros didáticos do Ensino Fundamental (Anos Finais) distribuídos nas
escolas públicas por meio do Programa Nacional do Livro Didático (BRASIL  2010).
Acreditamos que a reflexão a respeito desse assunto seja pertinente para o aprimoramento das
práticas de ensino, revelando-se uma forma de questionar as propostas para o ensino da
pontuação em voga.

Na realidade da educação brasileira, por diversos fatores já conhecidos (como a expansão
da educação superior), uma grande parcela dos cursos de licenciatura acaba formando
profissionais com noções superficiais sobre conteúdos importantes para o ofício docente em suas
respectivas disciplinas, o que chamamos atenção em nosso trabalho para o ensino da pontuação,
no caso de professores de língua materna. Dessa maneira, esses professores, por não terem um
conhecimento aprofundado e domínio sobre o conteúdo, acabam se pautando unicamente pelas
recomendações dos livros didáticos, deixando de ter uma visão crítica sobre possíveis falhas que
essas coleções didáticas apresentam sobre determinado conteúdo. Sendo assim, observa-se que
muitos professores utilizam os livros didáticos como única estratégia de ensino, sem nenhum tipo
de complementação para as lacunas deixadas por esses materiais.
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A partir da vivência no ambiente escolar da rede pública do Ensino Básico, percebemos
que a temática sobre os sinais de pontuação ainda é pouco explorada nos materiais didáticos em
comparação a outros conteúdos gramaticais. Convém enfatizar que em nosso percurso acadêmico
(nas áreas de Letras, Linguística ou Linguística Aplicada), ainda não encontramos na literatura
vigente, por meio de uma busca sincrônica, muitos trabalhos específicos que discutam as
propostas de ensino sobre a pontuação, o que há são materiais que tratam dessa temática de
maneira prescritiva ou alguns trabalhos acadêmicos com outras abordagens que ainda não têm
uma ampla divulgação entre os docentes de língua materna do ensino regular.

Este trabalho justifica-se, portanto, pela necessidade de refletirmos a respeito do assunto
com vistas ao aprimoramento das práticas de ensino, revelando-se uma forma de questionar as
propostas de ensino em uso, permitindo também novos olhares sobre o conteúdo da pontuação,
cujos resultados possam contribuir para expansão do assunto no campo da Linguística Aplicada e
Estudos da Linguagem. Em consonância com tais colocações, esta pesquisa justifica-se também
pelo pouco espaço que a pontuação ainda ocupa nos materiais escolares, o que está ligado a outra
realidade, às propostas de ensino sobre esse recurso da língua.

Com efeito, as pessoas geralmente percebem as nuanças de entoações na fala,
conseguindo assim distinguir os efeitos de sentido a partir das pausas na oralidade, no entanto,
isso deixa de ocorrer na transposição para a escrita, uma vez que ao longo do processo de
aprendizagem sobre os sinais de pontuação, percebem-se falhas no ensino desse conteúdo. De um
lado há um sistema movido pela expressividade instantânea da interação face a face, de outro,
uma organização pautada pela lógica da organização sintática dos períodos. Portanto, há duas
formas de aplicação da pontuação: uma pautada pela oralidade expressiva que transcende a
norma gramatical e a outra regida por regras sistematizadas.

Assim sendo, temos como principal questão de pesquisa a seguinte pergunta: As
propostas de ensino sobre a pontuação encontradas nos livros didáticos (Ensino Fundamental II)
conseguem suprir as lacunas que a perspectiva normativo-prescritiva não consegue abarcar? Para
responder esses questionamentos, nossa hipótese é a de que abordagens de ensino baseadas
unicamente na perspectiva prescritivo-normativa não dão conta de sanar tal deficiência. Para
comprovar ou refutar essa proposição, ancoramo-nos nas contribuições teórico-filosóficas
engendradas pelo chamado Círculo de Bakhtin.

2. Análise Dialógica do Discurso: apresentando o arcabouço teórico.

Ao vislumbrarmos a problematização do ensino tradicional da língua materna, mais
especificamente as propostas de ensino sobre a pontuação encontradas nos materiais didáticos
distribuídos para as escolas públicas por meio do PNLD (BRASIL 2010), apoiamo-nos nas ideias
de Faraco e Castro (2000) sobre as fragilidades das abordagens prescritivo-normativas, das quais
têm sido objeto de interesse não só da linguística, mas também de especialistas das mais diversas
áreas.

Dentro desse contexto, percebe-se que sempre houve uma preocupação mais no aspecto
prático do que teórico sobre a problemática, por outro lado, Faraco e Castro (2000) defendem a
ideia de uma teoria linguística que fundamente o ensino de língua materna a partir do arcabouço
teórico desenvolvido pelo Círculo bakhtiniano, propondo uma articulação entre o conceito de
enunciado e a prática de ensino de língua materna.

Partindo de alguns textos de referência do Círculo, como Marxismo e Filosofia da
Linguagem (BAKHTIN/VOLOCHINOV 1999) e Problemas da Poética de Dostoiévski
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(BAKHTIN 2010a), observa-se a discussão sobre questões fundamentais a respeito da língua, em
confluência com tais questões, também no artigo Dialogic Origin and Dialogic Pedagogy of
Grammar (Stylistics in Teaching Russian Language) (BAKTHIN 2004), perceber-se um apoio
teórico a partir da ideia esboçada por um Bakhtin também professor, quando esse escreveu sobre
os problemas do ensino da gramática nas escolas secundárias, na Rússia de seu tempo. Muito
embora essas discussões tenham sido engendradas há décadas, parecem mais atuais do que nunca,
uma vez que seus pensamentos trazem-nos a reflexão sobre algo tão contemporâneo que é o
repensar o ensino tradicional da língua materna.

Com efeito, as ideias de Mikhail Bakhtin influenciaram a concepção de linguagem nas
últimas décadas do século XX e hoje são consideradas precursoras de uma nova abordagem
teórica, a Análise Dialógica do Discurso (ADD), fundamentada no princípio dialógico da
linguagem. Além disso, as contribuições bakhtinianas vieram proporcionar uma nova maneira de
fazer pesquisa nas ciências humanas (AMORIM 2003, 2004), pois não desvinculam o homem
desse processo, tampouco a relação entre os (inter)locutores do discurso.

A partir de uma maneira específica de entender a linguagem, temos como fundamento
teórico-metodológico a Teoria/Análise Dialógica do Discurso (ADD), que possui o seu objeto de
investigação nos textos e nos discursos. Correlacionando com essa ideia, nossa proposta de
trabalho tem como intuito analisar os discursos que permeiam o ensino da pontuação nos livros
didáticos de língua portuguesa, assim “temos o discurso, ou seja, a língua em sua integridade
concreta e viva” (BAKHTIN 2010a: 207).

Ao apresentarmos o arcabouço teórico dessa pesquisa, elencaremos alguns conceitos que
subsidiarão nossas análises naquilo que possam corroborar na defesa ou refutação da hipótese,
buscando também responder nossos questionamentos de pesquisa. Nesse sentido, a análise
enunciativo-discursiva que proporemos pautar-se-á pela concepção de: enunciado concreto,
dialogismo e relações dialógicas, bem como outros possíveis conceitos que possam corroborar
em nossas discussões.

Tendo consciência da existência dos diferentes pontos de vista, na análise do material de
pesquisa, teremos então a interação entre enunciados (em sua dimensão semiótica e ideológica).
No que diz respeito ao caráter semiótico, podemos compreender como a materialidade existente,
na qual as interações com o leitor e o contexto estabelecem o criado, ou seja, uma nova
constituição de sentido. A respeito da dimensão ideológica, percebemos questões de ordem
valorativa, o que significa tensão a partir do movimento vivo da língua que estabelecem aí as
diferentes relações dialógicas.

Considerando que o corpus desse projeto é constituído por livros didáticos de língua
materna, tomamos esses como enunciados concretos, contrapondo uma diversidade de acepções
que existem para esse termo em diferentes teorias. Neste trabalho a perspectiva teórica adotada
partirá da concepção bakhtiniana que concebe o conceito de enunciado (BAKHTIN 2003, 2010;
VOLOSHINOV 1993) como unidades reais de comunicação, sendo consideradas eventos
irrepetíveis, com juízos de valor e emoções, além de possuir um acabamento específico que
permite respostas.

A concepção de enunciado dentro da arquitetônica bakhtiniana não se dá em uma única
obra, pois como os demais conceitos, o termo foi sendo construído ao longo das obras de Bakhtin
e os demais membros do Círculo.  Assim, um dos primeiros textos que prenunciava a
preocupação sobre o termo aparece em Por uma filosofia do ato responsável (BAKTHIN 2010b),
onde mostra sua preocupação com o todo, com a palavra completa. Sobre o aspecto da palavra,
Voloshinov discorre sobre o enunciado cotidiano no ensaio O discurso na vida e o discurso na
arte (s.d.), ademais, em Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN/VOLOCHINOV 1999),
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obra assinada por Bakhtin/Voloshinov, encontramos a discussão sobre o enunciado em “seus
mais variados aspectos: signo ideológico, palavra, enunciado interior, enunciado
dialógico/monológico e enunciado de outrem” (SOUZA, 1999: 85).

Assim, temos que ter em mente também a questão do dialogismo, conceito amplo e
complexo, referente ao papel da alteridade na constituição do sujeito, da interação, dos textos e
dos discursos; em resumo, precisamos compreender esse conceito como um guarda-chuva
epistemológico, sem o qual não se pode pensar a relação sujeito/linguagem. Nesse sentido,
precisamos compreender da mesma maneira o sujeito, dentro da teoria dialógica, a partir da sua
dimensão histórica e social, definido na relação com os outros: reais, imaginários, personificados
ou indefinidos.

À guisa de ilustração, ao escrever o locutor tem dentro de si a imagem de seus prováveis
interlocutores e por isso escolhe determinadas palavras e até mesmo o tipo de pontuação de
acordo com os efeitos de sentido desejados. Esse processo só é possível pela existência do
acabamento enunciativo, pois ao construir o seu discurso, o sujeito pauta-se pela presença de um
outro e sua provável atitude responsiva (BAKHTIN 2003).

No que tange às marcas visíveis (e invisíveis) de nosso corpus, precisaremos considerar,
além da relação entre os (inter)locutores, a subjetividade dos autores nos livros didáticos,
estudaremos a dimensão textual e discursiva desses materiais. Isso implica pensarmos no
conceito-chave de estilo, o que nos remete, do mesmo modo, às questões da alteridade e das
múltiplas vozes que se defrontam para constituir a singularidade de um enunciado.

Mesmo tendo a percepção das características comuns que os materiais didáticos possuem
e que esses também trabalham quase sempre com os mesmos conteúdos, cada coleção acaba se
diferenciando pelo enfoque do(s) autor(es), constituindo assim seu estilo a partir da relação com
os interlocutores. Desse modo, problematizaremos o estilo sobre o conteúdo da pontuação em
cada volume didático, tentando esmiuçar as singularidades desses materiais. Tentaremos também
revelar o tom valorativo que cada autor coloca em suas obras, vislumbrando em primeiro plano
verificar as possíveis divergências e convergências da herança tradicionalista (de natureza
sintática e prescritiva) que esses livros possam apresentar, além de verificar até que ponto há um
distanciamento dessa perspectiva por meio de outras propostas de ensino.

Dentro da teoria dialógica, o conceito de estilo estrutura-se a partir da relação entre as
dimensões textuais e discursivas. Ademais, a acepção do termo é definido por “um modo
individual de seleção, apropriação e uso das formas sociais da linguagem” (ARÁN 2006: 106).
Falar de estilo pelo viés bakhtiniano implica compreendermos a importância desse conceito para
observarmos a formas do ser na linguagem, deixando vislumbrar suas particularidades e
peculiaridades.

3. Refletindo sobre alguns pontos de vista a respeito da pontuação.

Além de apresentarmos brevemente algumas das balizas teóricas que subsidiarão esta
pesquisa, ao tentarmos questionar a maneira como o conteúdo da pontuação é tratado nos
volumes didáticos, queremos chamar atenção para perspectivas teóricas contemporâneas sobre a
temática. Dessa maneira, acreditamos ser producente um breve esboço de algumas ideias que
circulam no meio acadêmico sobre a conceituação de pontuação.

Tendo como ponto de partida algumas pesquisas de Dahlet (1995,1998, 2006),
reconhecida especialista sobre a temática da pontuação no meio acadêmico, apoiamo-nos em suas
ideias para discorremos sobre aspectos da definição, utilização e efeitos de sentido a partir do
emprego das pontuações.
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Dahlet (1995) explicita que a homogeneização da pontuação acorreu pela contribuição dos
acadêmicos, já no século XX, que passaram a usar os sinais de pontuação de acordo com as
gramáticas; mas o que ocorria e ainda ocorre, é que os manuais de gramática trazem um conteúdo
mínimo sobre pontuação, não conseguindo abarcar a complexidade e funcionalidade desses
recursos no uso social.

Uma das ideias, de comum entendimento entre estudiosos do assunto, é a maneira como a
pontuação é apresentada pela gramática normativa. De acordo com Dahlet, há diferenças
constantes entre uma gramática e outra e não há consenso entre esses materiais sobre sua
definição e utilização. Com isso, o que podemos notar é que a autora coloca como centro de seu
estudo não as regras dos manuais, mas sua análise tenta não dissociar a pontuação dos atos de
comunicação.

Segundo essa especialista, a problemática dos sinais de pontuação está na origem de sua
função, dada sua multiplicidade no âmbito da escrita. Entre suas pesquisas, Dahlet discute a
pontuação em nível de frase, no qual afirma que os sinais de pontuação são paradoxais, pois
“provém justamente de não pertencer a pontuação à ordem alfabética, ainda que faça parte da
linguagem e desempenhe um papel na construção do sentido” (DAHLET 1995: 337).

Numa abordagem diferente do viés normativo-prescritivo, Dahlet divide a maneira de
pontuar em duas categorias: sintagmática e polifônica, adicionando uma terceira denominação, a
pontuação textual (união das duas formas denominadas e na qual define sua função em relação ao
enunciado).

A autora explicita o que propõe como pontuação sintagmática (na qual podemos associar
a uma função sintática), uma vez que o deslocamento da pontuação dentro dos sintagmas pode
ocasionar nuanças na recepção dos enunciados, além disso, dependendo da pontuação utilizada,
pode-se também modificar os efeitos de sentido. Quanto à pontuação polifônica, Dahlet
compreende-a como o “conjunto de sinais que indicam uma interrupção enunciativa, quer seja
através de marcas do discurso citado, de marcadores expressivos, de hierarquizadores
discursivos; ou de marcadores de interrupção enunciativa” (DAHLET 1998: 467). À guisa de
ilustração, a autora usa a pergunta Ele está aí? para afirmar que o enunciado está completo na
perspectiva sintática, mas como a especialista afirma, há um pedido de resposta no qual possa
dar-se a completude comunicativa.

Ao observarmos a distinção entre a pontuação sintagmática e polifônica, a autora
vislumbra o entendimento dessas duas abordagens na qual denominou de pontuação textual. Com
efeito, também nos mostra as ações da pontuação dentro do enunciado e, com isso, ratificamos a
contribuição de suas ideias sobre a interação das pontuações com os signos linguísticos, sendo
um dos recursos com os quais atribuímos sentido à materialidade linguística.

Em outro enfoque, constatou-se que a pontuação é um recurso gráfico por meio do qual
conseguimos perceber a fragmentação em unidades rítmicas. De acordo com Chacon, “a
pontuação pode revelar de que modo o ritmo mostra uma organização do heterogêneo da
linguagem” (CHACON 1998: 22). Ao ressaltar a separação do fluxo enunciativo, o autor chama-
nos atenção para a importância que o leitor (implícito) tem no engendramento da escrita, pois por
meio das pausas reformula-se o dizer pela preocupação que o escritor tem com a presença do
outro em seu discurso.

O envolvimento subjetivo do enunciador com a sua produção escrita pode revelar-se
através de várias maneiras, mas acreditamos que entre as várias marcas utilizadas na construção
do discurso, também a pontuação exerça um papel de destaque. Vê-se que existem diferentes
abordagens que afloram no meio acadêmico sobre a temática da pontuação, mas ainda
precisamos verificar se essas discussões teóricas já estão disseminadas nos materiais didáticos (e
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em suas propostas) ou se ainda persiste a herança da perspectiva prescritivo-normativa apregoada
pelas gramáticas.

3. Organização metodológica e descrição do corpus.

Com relação a organização metodológica, trata-se de uma pesquisa dialógica de cunho
qualitativo, em consonância com alguns pressupostos teóricos enunciativo-discursivos
desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin. A compatibilidade entre metodologia e o quadro teórico
será alcançada mediante a compreensão e análise verbo-visual da abordagem didática sobre o
emprego dos sinais de pontuação na coleção (EF II) Português: linguagens, de William Roberto
Cereja e Thereza Cochar Magalhães.

Em decorrência do número de coleções aprovadas pelo PNLD (2011-2013) e também
para que houvesse um aprofundamento na qualidade de nossas análises, resolvemos restringir
nosso material de pesquisa para uma coleção. Além disso, ratifica-se a eleição do corpus por ser
uma coleção reconhecida e respeitada pela sociedade, dentro do âmbito escolar.

Quanto ao tratamento dos conteúdos gramaticais, segundo o parecer dos avaliadores no
Guia do Livro Didático de Português, a coleção Português: linguagens (CEREJA e
MAGALHÃES  2009) foi aprovada pelo PNLD, porém o trabalho com os aspectos linguísticos
foi considerado o ponto fraco da coleção.

Como recorte desta análise, escolhemos discutir os primeiros exercícios encontrados
sobre a pontuação na coleção Português: linguagens (2009), 5ª edição reformulada. Nesse ponto,
gostaríamos de fazermos uma ressalva, explicitando que encontramos a abordagem sobre o
assunto apenas no livro do 8º ano, antiga 7ª série.

No processo de editoração dos livros também há diversos outros enunciadores envolvidos
que fazem parte da editora e são essenciais para a concretização dos volumes didáticos, o que
elencamos a participação de diversos profissionais. Todos esses colaboradores envolvidos são
oriundos da editora responsável pela publicação e divulgação da coletânea, sendo no caso do
nosso corpus, a Atual Editora. Essa editora é uma das que compõe o Grupo Saraiva que também
possui outras empresas como Editora Saraiva, Ético Sistema de Ensino, Agora Sistema de
Ensino, Benvirá, Formato e Caramelo.

Dentre os diversos setores que o grupo atua, o segmento de livros didáticos é um dos mais
importantes, pois por meio dos selos Editora Saraiva e Atual Editora são responsáveis por uma
expressiva participação no PNLD, fornecendo suas coleções para centenas de escolas públicas
brasileiras. No entanto, para que as coleções dessa editora sejam aceitas é preciso engendrar um
material que atenta às exigências mínimas propostas pelos documentos oficias como a Lei de
Diretrizes e Bases, os Parâmetros Curriculares Nacionais e pelo edital do PNLD.

A partir de toda essa contextualização dos elementos e alguns sujeitos envolvidos no
engendramento da coleção, passaremos a seguir a discutir as questões referentes à estrutura da
coleção Português: Linguagens. Em termos estruturais e metodológicos, os livros da coletânea
são divididos em quatro unidades e cada unidade possui três capítulos, sendo que cada um possui
as seguintes seções fixas: Estudo do texto; Produção de texto; Para escrever com adequação/
coerência/ coesão/ expressividade; A língua em foco; De olho na escrita; Divirta-se.

Especificamente na seção A língua em foco, vê-se que a proposta da coleção pretende dar
ênfase para a noção de enunciado, texto e discurso e não para o ensino tradicional da gramática
(que priorizava a classificação gramatical de cunho morfológico e sintático). Nesse sentido, os
autores procuram destacar nos volumes da coleção a língua enquanto processo dinâmico e
interativo e não a língua tomada como um sistema imutável e fechado.
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O trabalho linguístico desenvolvido na coleção contempla aspectos relacionados à
gramática normativa, gramática de uso e gramática reflexiva. Nesse imbricamento, pretende-se
formar sujeitos que não apenas descrevam a língua, mas que sejam capazes de utilizar de maneira
consciente de todos os elementos orais e escritos da língua segundo as necessidades do momento
sócio-histórico.

A seção Língua em foco está dividida nos seguintes tópicos: construindo o conceito,
conceituando, a categoria gramatical estudada, semântica e discurso. Resumidamente, os tópicos
objetivam primeiramente levar, por meio de diferentes atividades, o educando a construir o
conceito gramatical destinado para cada unidade. Após o contato do aluno com o conceito, os
autores aprofundam o assunto por meio de exercícios práticos a internalização do conteúdo
trabalhado.

Nessa pequena amostra, tomamos como referência o livro do professor. Trata-se da seção
A língua em foco, do volume dedicado ao 8º ano (antiga 7ª série), terceira Unidade, capítulo 3,
intitulado Linguagem publicitária: entre o banal e o extraordinário. Observamos a existência de
sete páginas dedicadas à temática sobre o emprego dos sinais de pontuação, tratado em etapas.

FIGURA 1 – Português: linguagens, 8º ano, p. 169
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Observando a disposição dessa primeira página, percebe-se, na parte superior o título da
seção em destaque A língua em foco. Logo após, alinhado à esquerda com um tamanho um pouco
menor de letra, aparece a indicação do assunto a ser desenvolvido (A pontuação) abaixo do
assunto na parte central em letra um pouco menor vem o título de uma das partes que compõem a
seção Construindo o conceito.

Para iniciar a atividade, apresenta-se, para a leitura, o texto O testamento. Trata-se de
conto de 1973, veiculado no livro Comunicação e expressão da língua nacional, adaptado por
Amaro Ventura e Roberto Augusto Soares Leite. Resumidamente, o conteúdo refere-se a um
homem muito rico que, ao escrever o seu testamento, esqueceu-se de pontuá-lo, possibilitando a
cada um dos possíveis herdeiros a pontuação que conferisse o sentido de interesse de cada um.

O conto é seguido de três perguntas discursivas que os educandos precisam responder a
partir da leitura prévia. Percebe-se ainda na versão do professor, em letras menores e azuis, a
provável resposta para cada questão. Comumente presente na versão para os professores, os
livros didáticos apresentam respostas em azul e de tamanho menor que as atividades. Esses
elementos expressam uma relação mais direta entre os autores da obra e os professores que
utilizam o material.

Na primeira pergunta (1- O testamento do homem rico, do modo como foi escrito por ele,
tem um sentido preciso? Por quê?), os autores pedem para os alunos refletirem sobre a ausência
da pontuação, fazendo com que justifiquem a resposta dada.  No caso da segunda pergunta (2 –
Com a pontuação dada pela irmã, pelo sobrinho, pelo mecânico e pelos pobres, o testamento
adquiriu sentido? Por quê?), os educandos são levados a responder e justificar sobre o sentido ou
sentidos que o testamento adquiriu a partir do emprego da pontuação feita por cada requerente da
herança.  Na última pergunta (3 – O testamento foi pontuado de quatro formas diferentes e em
cada uma delas adquiriu um sentido novo. Conclua: Qual é o papel da pontuação na frase?),
exige-se que o educando conclua a partir da leitura do texto e das respostas dadas nas duas
primeiras perguntas qual é o papel da pontuação.

Para a primeira pergunta engendrada, vemos a seguinte sugestão de resposta: Não, pois a
falta de pontuação cria ambiguidade. Como bem dizemos, trata-se de uma sugestão, podendo
haver diferentes variações de respostas por se tratar de uma questão aberta para muitos
interlocutores. No entanto, pela nossa experiência profissional, alguns docentes costumam tomar
a sugestão dada pelos autores como uma das únicas respostas possíveis, desconsiderando que em
primeiro plano a resposta colocada tem como interlocutor direto o docente, objetivando auxiliá-lo
no cotidiano escolar.

Pela sugestão de resposta dada para a segunda questão (Sim, porque a pontuação tornou o
sentido que cada um queria dar ao texto), observarmos explicitamente que os autores querem que
os alunos reflitam sobre a subjetividade do sinal e os efeitos de sentido que podem ocorrer no
texto a partir do emprego da pontuação. Nesse ponto, pensar também na permuta existente entre
os sinais, bem como na posição que eles ocupam na materialidade linguística.

Na sugestão de resposta da última questão (Precisar o sentido do texto, deixando-o com o
sentido pretendido pelo autor), percebemos o diálogo com os professores, no momento da
correção, de levá-los a entenderem a função dos sinais de pontuação no discurso e poderem
auxiliar o maior número de alunos a entenderem a utilidade desse conteúdo tanto na leitura como
na produção de textos.

Em nenhum momento do engendramento das perguntas ou nas sugestões de respostas,
verificamos alguma associação com termos sintáticos e suas nomenclaturas. Dessa maneira, os
autores do livro iniciam a abordagem sobre a pontuação mostrando aos educandos a questão da
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subjetividade, pois o emprego depende em muito do interlocutor, bem como da constituição de
sentido a partir da presença dos sinais de pontuação. Com isso, vê-se que os autores querem
incutir nos alunos, associando o emprego da pontuação aos sujeitos do discurso e a seus
interesses, deixando nesse primeiro momento, que associem o uso de certos sinais aos elementos
básicos da oração e suas diversas nomenclaturas sintáticas.

Para terminar essa primeira página sobre o conteúdo da pontuação, há um boxe em
destaque laranja no qual os autores discorrem para os educandos sobre a entoação. Segundo os
autores, os boxes são textos que dialogam com o conteúdo das cinco seções fundamentais da
unidade, tendo como objetivo desenvolver o assunto em discussão.

Além de uma explicitação resumida e didática de entoação, acrescentam também uma tira
de Fernando Gonsales, retirada da Folha de S. Paulo. A tirinha usada para ilustrar o boxe é
composta por dois quadros, no primeiro vemos quatro vaquinhas tirando a sorte, sendo que uma
delas exclama que ganhou, conforme a leitura do balão. No segundo quadrinho, observamos
todas as vaquinhas na carroceria de uma espécie de caminhão e a vaquinha que ganhou na sorte
passeando sentada dentro da cabine, gritando (Na janelinhaaa!) para provocar as demais. Essa
situação serve para ilustrar a entoação de maneira prática, ajudando o aluno a entender o conceito
mais facilmente.

Como vimos, a escolha de apresentar o conteúdo por meio da reflexão de um conto e os
efeitos de sentido ocasionados pela ausência, tipo, local ou intercâmbio de pontuação empregada
indica um plano didático diferenciado para reflexão e aprendizagem desse conteúdo. Além disso,
a ampliação do tópico por meio da reflexão sobre a entoação, mostra que os autores querem
despertar nos educandos a consciência sobre a diferença entre a modalidade oral e escrita, na qual
há diversos recursos para representar a entoação, sendo os sinais de pontuação um dos recursos
mais importantes.

5. Considerações finais.

A partir da descrição dessa atividade didática, verificamos que o conjunto das atividades
engendradas condiz com o objetivo proposto de levar o aluno a refletir sobre o conceito por meio
de uma gama de habilidades: ler, observar, comparar, discutir, analisar e/ou inferir. Sob outro
aspecto, contrariando o ponto fraco sobre o trabalho com a gramática explicitado pelos
avaliadores da coleção no PNLD, pelo menos na abordagem sobre o conteúdo da pontuação os
autores parecem não reproduzirem as estratégias comumente utilizadas nas gramáticas
normativo-prescritivas. No entanto, para confirmarmos essa opinião exigirá uma análise mais
minuciosa nas demais páginas que tratam do assunto ao longo da nossa tese que está em
andamento.
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