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Algumas perguntas básicas
• Como as crianças organizam seus textos no início
da educação básica?
• Quais são os recursos que as crianças usam para
organizá-los?
• De que forma utilizam os sinais de pontuação?

Algumas considerações prévias
• Atualmente, os textos podem ser organizados por
meio de diferentes recursos, como: a distribuição do
material gráfico na superfície (página ou tela), a
forma ou o tamanho das letras e o uso dos sinais de
pontuação.
• A pontuação pode cumprir funções específicas em
diferentes idiomas.

Organização gráfica dos textos
¾ Distribuição espacial do texto:
• Organização contínua ou descontínua
• Distribuição em capítulos, orações, parágrafos
• Centralização de títulos, margens, sangrias, cabeçalho, espaços
entre parágrafos
• Presença de ilustrações e gráficos
• Legendas de foto
• Rodapés
• Notas ao final do texto
• Glossário

Sdfg sdfg sdfgsd

Sdfg sdfg sdfgsd
Ssdfsdfa as asdf as assdf
Aasdf as asdfasd asdf asd
Asdfasd asdf asd d s sf s
Asd asdf asf sdfa asd ass
Asdf asd as sdf sdf asvc
Sdfffsd sd sd c sd e zxc we
Sdf er sd r tgws as asd as
Ss sdfsdsd sdf sd gfewr sd

d
ñ
h
p

Ssdfsdfa as asdf a
Aasdf as asdfasd
Asdfasd as
Asd asdf asf sdfa a

Asdf asd as sdf sdf asvc kkaosd asopppo
Sdfffsd sd sd c sd e zxc we noasdi aspa as
Sdf er sd r tgws as asd as maskkjasdh
Ss sdfsdsd sdf sd

Sdf sdf sd sd sdf sdf sdf
sd sd fawe ter zax we wsd
As wre as as as asd as ddd

Sdf sdf sd sd sdf sdf sdf zax we wsd ddd
sd sd fawe ter

Aasd as a sd asd asd asd
sdf asdfsad sd gtr as ffda
Asdasd asd dfg sd sed a

Aasd as a sd asd asd asd sad sd gtr as ffda
Asdasd asd dfg sd sed anas a sdlwepew
wñlsdñosd asdñlsd´asdas ml

Ssdf sd sdfsd

Sdfg sdfg sdfgsdklkjsd
a as asdf as assdf
as asdfasd asdf asd
Asdfasd

lkdfñ
ñoa

Asd asdf asf
sdfa asd ass
Asdf asd as sdf sdf asvc sd sd c sd e
sdf er sd r tgws as asd as sdf sd gfewr
tdf sdf sd bgd sd sd fawe ter zax we w
hs wre as as as asd as ddd.
Aasd as a sd asd asd asd gtr as ffda
lsdasd asd dfg sd sed a lkasdo asd apa
lopasd asdasdouiasd lasdkja ansdfoia ans
asdlka asd gadsf lijsda asolia sdkfja lasdk

Ssdf sd sdfsd

Asdoffiad

poas

loiad
sln

Llkasd
aloihasd
ljsadl
Lkas
d
kajds
akjh
asd
ljal
dk
has

Organização gráfica dos textos
¾ Tipografia:
• Tamanho e forma das letras
• Variações tipográficas para ressaltar palavras específicas: letra
cursiva, negritos, versaletes
• Sublinhado
¾ Outros recursos gráficos:
• Vinhetas
• Subíndices e superíndices
• Boxe

Organização sintática dos textos

¾ Pontuação:
• I. Nível da palavra
• II. Nível do enunciado
• III. Nível da estrutura do texto

Nível da palavra
Indicadores morfológicos:

Apóstrofe e travessões:
pre-escolar, saca-puntas
l’università, l’attività, l’educazione
Espaço entre as palavras:
sinvergüeza x sin verguënza,
em torno x entorno
la ventura x la aventura,
a cerca x acerca

Nível do enunciado
¾ Indicadores lógico-sintáticos:
 ponto e continua, vírgula, ponto e vírgula, parênteses...
¾ Indicadores pragmáticos:
 sinais de exclamação e interrogação, reticências...
 Indicadores discursivos:
 aspas, dois pontos, tipografia…

Nível da estrutura do texto ou de
unidades maiores que o enunciado
¾ Indicadores semânticos
– Ponto final para delimitar a unidade textual
– Ponto e espaço para separar parágrafos
– …
¾ Marcas para diferenciar textos dentro de textos (como em citações ou
em falas de personagens)
– Aspas, travessões, dois pontos ou mudanças tipográficas
¾ Marcas para separar a enunciação dos diferentes sujeitos que
participam do discurso, ou citar textualmente as palavras de outros
diferente do enunciador central
– aspas e dois pontos

• A pontuação se constitui de um sistema de sinais diferente das
letras, que atua em outro nível de representação e que organiza a
significação dos textos. Enquanto as letras são marcas que estão
relacionadas com o plano sonoro da linguagem, os sinais de
pontuação são organizadores do texto. Servem para separar
unidades de diferentes naturezas na cadeia gráfica.
• Os diferentes gêneros textuais têm particularidades de pontuação
específicas.

A pontuação e a organização gráfica dos textos
Os sinais de pontuação e a distribuição gráfica estruturam o texto, orientam sua
interpretação para determinados sentidos. São ajudas para a leitura.
São recursos que permitem ao escritor:
– Determina a forma dos textos
– Orientar sua interpretação
Quem canta? Seu mal espanta.
Quem canta, seu mal espanta.
Quem canta seu mal, espanta.

São recursos que permitem ao leitor:
– Conseguir uma maior legibilidade dos textos

Construção histórica da pontuação

¾ A pontuação é um recurso tardio na história da escrita alfabética:
Pontuação informal: Grécia e Roma
Pontuação formal: Idade Média
¾ Recurso administrado não pelo autor, mas sim pelo intérprete do
texto: professores, escribas, gramáticos, editores

Normatividade do nível da palavra
¾ O acordo sobre a separação das palavras é uma conquista anterior ao
uso da pontuação no enunciado.
• O dicionário mostra a forma dos substantivos, dos adjetivos e dos
verbos.
• As vacilações na escrita das partículas permanecem: quel, ques,
questá, sestá, dellos, destas, dacá, comora, sela, mijita, misapatos,
meda, tuno…
¾ Em espanhol, a normatividade se consolida na segunda metade do século
XVI
A normatividade determina a forma gráfica das palavras

Estabelecimento de normas para o
uso da pontuação
¾ Conflito histórico entre a pontuação lógica e retórica
Unidades respiratórias relacionadas com estruturas discursivas x
hierarquia de unidades de sentido.
¾ A norma geral aparece no século XIX.
• Predomínio da pontuação lógico-sintática.
• A oração se estabelece como unidade central da organização
sintática.
A normatividade guia o uso da pontuação,
mas não a determina

Norma do ponto e continua
• “Assinala a pausa que se dá ao final do enunciado” (RAE, Ortografia:
56)
• Coloca-se “quando o período tem sentido completo, a ponto de poder
passar a outro sem ficar pendente a compreensão do anterior” (RAE,
Esbozo: 148)
• “Emprega-se ao final de uma oração para indicar que o que a precede
tem sentido completo… assinala uma pausa, e entonação descendente
na última palavra pronunciada” (D. d.d. , Seco, 1989: 518)
• “Separam orações, quando os pensamentos que elas contêm, embora
relacionados, não o são de modo imediato” (A. Alonso y P. Henríquez
Ureña (1973: 208)

A importância dos estudos sobre
pontuação e a organização dos textos
• A pontuação faz parte dos textos contemporâneos e constitui-se
em um recurso muito útil na interpretação dos mesmos.
Entretanto, existem poucos estudos que ajudem a compreender
como é seu processo de aquisição.
• A análise da organização gráfica dos textos, assim como o uso
que fazem dos sinais de pontuação (e as unidades que delimitam
com eles) é de grande interesse para compreender como evolui,
paulatinamente, o conhecimento da linguagem escrita.

Propósito da investigação

• Conhecer a evolução da produção dos textos escritos ao longo da
educação básica.
• Identificar qual é o uso que as crianças fazem das marcas
gráficas que não os caracteres alfabéticos e/ou numéricos.
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Os dados
• O corpus está integrado por 300 textos escritos por alunos que
iniciaram o 2º ano da Educação Primária.
• Os textos foram obtidos no contexto de um programa de formação
de professores que começou no ano de 2003 no estado de
Nayarit, México.
• Esses textos foram elaborados a partir da leitura de um livro
infantil intitulado E de Escuela (E de Escola).
• Os alunos escreveram apenas uma versão do texto.

E de Escola

•Nossas escolas estão constituídas com bambus ou
adobe, que é uma mescla de barro e palha. Não tem luz
elétrica. Sorte que nossa terra é muito ensolarada e
podemos aproveitar a luz que entra pelas janelas.

• Nossas escolas estão constituídas com bambus ou adobe, que é uma
mescla de barro e palha. Não tem luz elétrica. Sorte que nossa terra é muito
ensolarada e podemos aproveitar a luz que entra pelas janelas.
• Na “secundária”, se estuda matemática, geografia, história e ciências.
Também se aprende música e danças tradicionais. Nossos bailes são muito
alegres e rítmicos.
• A bola de Raphael está bastante velha, coitada. Não tem dinheiro para
comprar outra nova, mas isso não é um problema. Se fará outra com panos
e cordas.
• Muitos dos nossos pais e mães não puderam frequentar a escola quando
eram pequenos. Mas quando viajam para vender a colheita ou os animais no
mercado, se dão conta do necessário que é saber ler e escrever. Isso os
anima a ir à escola de adultos.

A instrução que as crianças receberam para escrever os
textos foi:
• Agora vamos escrever um texto para que as crianças da África
saibam quem somos e como é nossa escola. Cada um vai
receber uma folha como esta e vai escrever sobre:
•
•
•
•

Quem sou?
Como é nossa escola?
Como chegamos na escola?
O que fazemos na escola?

Alguns desafios metodológicos para o
estabelecimento do texto
“O termo técnico estabelecer refere-se a tarefa preliminar à
interpretação dos textos que realiza o filólogo para adaptá-los aos
nossos hábitos de leitura”
Blanche-Benveniste, C. Estudos linguísticos
sobre a relação entre oralidade e escrita.
Barcelona: Gedisa.
• Legibilidade
• Normatização ortográfica
• Organização em unidades sintáticas

Problemas de legibilidade

?Hola¿Soy corina algunos amigos degusto Medisencori
Mi escuela esta construida de Graba y seMeto laGraba sino
Lacones es espiedra y el seMento es arenacon
agua aqui ay abanicos lus electricatele
y agua para tomar y nostraemos unvaco para
aqui yatoMaMosagua yo yegoaiyesculaabeseses
caMinado yabesesMebengo conuntio ensu
bisi yoMeboy en la parilla enLa escuela
trabajamos y salimos al reguereo
AdiosFatima

Normatização ortográfica
•
•
•
•
•

Acentos
Segmentação convencional
Substituição de grafias
Agregado de grafias
Troca de maiúsculas/ minúsculas

Organização sintática

¿Hola? Soy Corina algunos amigos de gusto me dicen Cori
mi escuela esta construida de graba y cemento la graba si no
la conoces es piedra y el cemento es arena con
agua aquí hay abanicos luz eléctrica tele
y agua para tomar y nos traemos un vaso para
aquí ya toma más agua yo llego a la escuela a veces
caminando y a veces me vengo con un tío en su
bici yo me voy en la parrilla en la escuela
trabajamos y salimos al recreo
Adiós Fátima

Hola Soy Corina
algunos amigos de gusto me dicen Cori
mi escuela esta construida de graba y cemento
la graba <si no la conoces> es piedra
y el cemento es arena con agua
aquí hay abanicos luz eléctrica tele y agua para tomar
y nos traemos un vaso para aquí
y tomamos agua
yo llego a la escuela a veces caminando
y a veces me vengo con un tío en su bici
yo me voy en la parrilla
en la escuela trabajamos
y salimos al recreo
Adiós Fátima

Problemas de legibilidade

Algumas precauções para
compreender a organização dos textos infantis
• Entre a unidade letra e a unidade texto existem diferentes
unidades como palavras, diversos sintagmas, parágrafos.
Estas unidades não são evidentes para aqueles que
aprendem a escrever.
• As unidades sintáticas canônicas não são claramente
identificáveis nos textos infantis.

•Segmentações
ambíguas
Minha escola não é como a tua

•Segmentações
ambíguas
Minha escola

•Variações na
forma de escrever
as mesmas
unidades

Algumas precauções para
compreender a organização dos textos infantis
• Entre a unidade letra e a unidade texto existem diferentes
unidades como palavras, diversos sintagmas, parágrafos.
Estas unidades não são evidentes para aqueles que
aprendem a escrever.
• As unidades sintáticas canônicas não são claramente
identificáveis nos textos infantis.

Frida
Oi eu moro em Tepic Nayarit. Tenho
7 anos eu me chamo Frida minha mãe.
Se chama Erika eu vou a escola de.
O ônibus aqui começa às 8:00 dão
Música de flauta minha escola se chama.
Gal. Juventino Espinoza
chegamos a fazer
Honra a bandeira minha escola é grande
É muito bonita tem muitas salas
E muitas árvores tem barraquinhas
Aquí usamos cadeiras no meu país tem
Brinquedos, doces, computadores e geladeiras.
Aquí tem eletricidade estudamos, jogamos
usamos livros cadernos temos
também tem um menino que se chama
Cristian e é muito briguento as
casas aqui há feitas de cimento
Comemos nas mesas me escreve.
Fátima tem meninos que explicam as coisas
Quando a professora não encontra
A palabra e participamos

Aquí hay instrumentos como la
Flauta, piano, guitarras, moro em
uma grande casa em meu país existem
Os móveis e animais por exemplo
O carangueijo, o cachorro, o gato, o porco
A tartaruga e a serpente é perigosa
e a tarântula tem muitos
meninos desagradáveis e bons na escola
tem tv podemos conviver com
deus indo a missa e a catecismo
vendem muitas coisas no centro
tem muitas barracas tem frutas em
nosso país existe violência
inclusive matança tem pessoas más
e boas e mais ou menos más bom
tenho que ir adeus Fátima
gostei de falar contigo vire a página

Dificuldade para
identificar unidades
sintáticas

tem muitos meninos desagradáveis e bons na escola tem tv
tem muitos meninos desagradáveis e bons na escola
na escola tem tv
…
vendem muitas coisas no centro têm muitas lojas
vendem muitas coisas no centro
no centro têm muitas lojas
…

Apó koinou
(Do grego ἀπό (apo) + κοινός (koinos, “in common”)
Construção que consiste em duas unidades sintáticas que
incluem uma frase ou uma palavra que se compartilha
sintaticamente.
The Oxford Dictionary of English Grammar

Algumas precauções para
compreender a organização dos textos infantis

• Quando se analisam textos de escritores pouco experientes não é
possível preestabelecer categorias do que se poderá encontrar.
• Só depois das primeiras análises é possível definir categorias
para explicar a organização que os estudantes dão aos seus
textos.

Algumas precauções para
compreender a organização dos textos infantis
• Convencionalmente os sinais de pontuação separam:
– Unidades sintáticas;
– Unidades semântico-textuais (episódios, partes de uma
narração, de um procedimento);
– Unidades de sentido; sintáticas pragmáticas, retóricas e
prosódicas.
No caso dos textos de alunos que iniciam a educação básica,
observamos que não é assim.

Primeiras conclusões
• Os usos convencionais da pontuação coexistem com usos não
convencionais. Assim, as palavras ou sequências de palavras que
delimitam a pontuação nem sempre correspondem a unidades
convencionais.
• A pontuação dos textos infantis não pode ser pensada de forma
isolada do resto da organização dos textos (uso do espaço gráfico
e uso de recursos léxicos).
• No início do segundo ano da educação primária, os alunos
utilizam uma variedade importante de sinais de pontuação.

Uso da pontuação com
critérios diferentes dos
convencionais
Uso da pontuação com
critérios convencionais

Uso da pontuação com
critérios diferentes dos
convencionais
Uso da pontuação com
critérios convencionais

Algumas perguntas

• Quais são os sinais usados com maior frequência?
• Quais são utilizados primeiro?
• A pontuação é colocada em qualquer lugar nos textos ou tende a
concentrar-se em determinados espaços?

• Qual relação existe entre a pontuação e outros recursos para
organizar os textos (por exemplo alguns recursos léxicos e a
organização gráfica do texto)?
• De que maneira as crianças incorporam a informação que a
escola lhes proporciona?
• Existe alguma relação entre a incorporação da pontuação nos
textos infantis e outros aspectos como a ortografia, a
segmentação entre as palavras ou a longitude dos textos?

Primeiras conclusões
• No início do segundo ano da educação primária, os alunos
utilizam uma grande variedade de sinais de pontuação e de
recursos gráficos para organizar seus textos.
• A pontuação dos textos infantis não pode ser pensada de forma
isolada do resto da organização dos textos (uso do espaço gráfico
e uso de recursos léxicos).
• Os usos convencionais da pontuação coexistem com usos não
convencionais. Assim, as palavras ou sequências de palavras que
delimitam a pontuação nem sempre correspondem a unidades
convencionais.

Mi escuela
Quién soy.
Yo me llamo Karina Duarte Villarreal
Yo vivo en Santa Maria del Oro Nayarit
Tengo 7 años
Mi maestra se llama María Cruz Arteaga Arjona
Estoy en 2 año “A”
Mis amigas son Kenia, Katia y Paola
Mi calle es Cándido Salazar
Mi papá trabaja en ferretería Duarte
Tengo 3 hermanos 3 niñas 1 niño
La más grande se llama Cristina, Patricia y Juan Pablo
Mi papá se llama José de Jesus Duarte Valdivia
Mi mamá se llama María de los Ángeles Villarreal
Mi casa es grande blanca

Cómo es nuestra escuela
Es grande y bonita
A mí me gusta la tiendita que está cerca de mi salón
Casi no faltamos a la escuela
Desfilamos
Cantamos el himno nacional
Salimos a las 12 del día
Hay director
Tenemos escritorio
Hay muchos balones
En mi salón sí hay luz
Sí hay bancos y muchos
Hay dirección
Recortamos
Por la tarde hay muchos niños como en la mañana
Mi maestra nos quiere mucho
Se llama en la tarde Esteban Vaca Calderón
Hay canchas
Tenemos cajas para guardar las cosas pequeñas
Tenemos biblioteca

Cómo llegamos a la escuela
En bicicleta
En carro
En moto
Unos vienen de cerca
Otros lejos de la escuela
Como de la Santa Rosa
Unos llegan tarde
Unos muy temprano
Llagamos bañados
Peinados
Y bonitos
Yo me vengo sola
Coloreamos muchos dibujos
A los niños los traen sus papás o mamás
A mí a veces me acompaña Gelitzi o Yareli
Hay jardines
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O repertório de sinais utilizados é o seguinte:
• Travessão para:
– Delimitar palavras
– Dividir palavras ao final da linha
– Separar números de telefones
– Nomes de esportes: fut-bol
• Pontos para:
– Delimitar unidades gráficas (linhas)
– Delimitar unidades no interior dos parágrafos
– Delimitar parágrafos
– Concluir o texto
– Ao final de abreviaturas

• Vírgulas para:
– Delimitar unidades no interior dos parágrafos
– Separar elementos em enumerações ou listas
• Sinais de interrogação
– Delimitar enunciados interrogativos
– Delimitar enunciado exclamativos
• Dois pontos para:
– Iniciar listas
– Separar números (no horário)
– Depois de subtítulos
• Aspas para:
– Indicar títulos
– Marcar grupo (2º “A”)
– Nomes próprios

• Sinais de exclamação
– Delimitar enunciado exclamativos
• Diagonais
– Separar números na escrita de datas
• Asteriscos
– Para separar palavras
– Com função de aspas
• Sinais de dinheiro ($)
• Sinais de grau (º)
• Apóstrofe (´)
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Uso de pontos e vírgulas
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Conclusões
 A pontuação é um sistema de sinais que estrutura o texto em relação a
estrutura gráfica e o significado. Permite que as crianças organizem a
informação.
 O domínio da pontuação dos textos:
¾Envolve o conhecimento de diferentes aspectos da linguagem
escrita:
¾Implica a reflexão sobre:
• As diferentes construções gramaticais que compõem os
parágrafos e as orações.
• Os efeitos de sentido que produzem as diferentes pontuações.
¾Requer vários anos de escolaridade.

• O uso que as crianças fazem dos sinais de pontuação responde a
ideias específicas que têm sobre a função dessas marcas gráficas
na construção de um texto.
• Observam-se diferenças importantes entre os alunos de
professores que participaram do projeto de capacitação e os
alunos dos professores que não participaram.

• A frequência e a variedade dos sinais que os alunos utilizam é
maior do que esperávamos.
• O conhecimento que os alunos têm da organização dos textos
provem basicamente da sua interação com uma variedade de
materiais escritos. Não se trata de conteúdos incluídos no
programa educativo.

• O lugar natural da pontuação é no texto. O trabalho didático
centrado em orações ou em palavras cancela a possibilidade de que
os alunos compreendam o funcionamento deste subsistema gráfico.
• Os textos analisados permitem afirmar que as crianças procedem
com uma lógica diferente à proposta da escola. O que consiste
tradicionalmente em um trabalho aditivo: somando letras se formam
sílabas, palavras, orações e textos.
• O problema que as crianças enfrentam não é somar unidades, mas
sim dividir seu texto em unidades menores.
• Para utilizar convencionalmente a pontuação as crianças necessitam
descobrir quais são as unidades nas quais um texto pode ser
dividido e compreender a função que cumprem.

