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RESUMO 

Partindo das justificativas dadas por graduandos para a colocação das vírgulas, das 

quais podemos citar a relação com a pausa por respiração e também pelo instinto, 
resolvemos investigar com mais acuidade esses enunciados que se perpetuam no 

imaginário dos educandos e emergem em seus discursos. Tendo como escopo esse fio 

norteador, procuramos desconstruir as respostas dadas por alguns universitários 
sobre o emprego da pontuação e o uso específico da vírgula em um questionário 

aplicado em estudantes do 1º ano do curso de História. Assim, decidimos analisar as 

regularidades enunciativas encontradas nessas respostas, tendo como subsídio 

teórico-metodológico alguns preceitos da Análise Dialógica do Discurso e outros 
pressupostos que se alinham à vertente discursivo-enunciativa. À guisa de conclusão, 

nossa análise possibilitou-nos explicitar a complexidade que o assunto ainda exerce 

sobre educandos em níveis maiores de escolaridade, exigindo que se encontrem 
novas abordagens para o ensino da pontuação para um viés que privilegie a 

constituição de sentidos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: análise dialógica do discurso; imaginário enunciativo; sinais de 
pontuação. 

 
RESUMEN 
A partir de las justificaciones dadas por estudiantes para la colocación de las comas, 

de los cuales podemos mencionar la relación para hacer una pausa para tomar aliento 

y también por instinto, decidió investigar más a fondo las declaraciones que se 
perpetúan en las mentes de los estudiantes y emerge en sus discursos. Habiendo 

ámbito el hilo conductor, que procuramos deconstruir las respuestas de algunos 

estudiantes universitarios sobre el uso de la puntuación y el uso específico de la coma 

en un cuestionario administrado a los estudiantes durante su primer año del curso de 
la Historia. Así, decidió analizar las regularidades de la expresión que se encuentran 

estas respuestas, ya que tiene algunos antecedentes teóricos y metodológicos 

preceptos de Análisis Dialógica del Discurso y otras hipótesis que se alinean con el 
capítulo de la enunciación discursiva. En conclusión, nuestra investigación nos hay 

permitido explicar la complejidad que el tema todavía tiene a los estudiantes en los 

niveles superiores de estudio, están exigiendo que los nuevos enfoques para la 

enseñanza de puntuación para una perspectiva que favorece la formación de los 
sentidos. 

 

PALABRAS-CLAVE: análisis dialógica del discurso; enunciación imaginaria; 
puntuación. 

 

1. VISÕES CONTRASTIVAS SOBRE O USO DA PONTUAÇÃO 

Antes de dar início às nossas reflexões, apresentamos a concepção que 

se tem sobre os sinais de pontuação em diferentes gramáticas normativas. 

Além disso, também discorremos sobre as acepções trazidas por alguns 

pesquisadores que contribuem para uma visão diferente sobre o emprego de 



certas pontuações, distanciando-se assim do uso exclusivamente prescritivo-

normativo praticado no ambiente escolar.   

No tocante à delimitação sobre a pontuação, notamos diferenças 

acentuadas entre uma gramática e outra. Uma das ideias de comum 

entendimento entre estudiosos da temática (CEGALLA, 2000; DAHLET, 2006) é 

a maneira heterogênea como a pontuação ainda é apresentada pela gramática 

tradicional. Observando esse assunto em três diferentes gramáticas 

normativas, confirmamos que a pontuação difere-se em sua apresentação e 

definição (ALMEIDA, 1999; BECHARA, 1997; LUFT, 2002), ademais, destina-se 

um espaço muito pequeno ao tema, descrevendo-o de maneira muito sucinta, 

limitando-se a comentários e exemplos superficiais sem nenhum 

aprofundamento discursivo-enunciativo. 

A partir desses apontamentos, percebemos que os manuais de gramática 

não conseguem abarcar todos os aspectos recorrentes ao uso das pontuações, 

visto que o processo de escrita é dinâmico e depende das relações que se 

estabelecem entre os (inter)locutores. Mesmo assim, ainda hoje, é muito 

comum o ensino dos sinais de pontuação ser abordado sob o enfoque 

prescritivo-normativo, com efeito, não se dá ênfase para o mais relevante que 

é a importância desses sinais na constituição dos sentidos.  

 Em consonância com tais colocações, Lauria (1989) faz uma analogia 

dizendo que pontuar é como dirigir, uma vez que precisamos saber certas 

regras para podermos nos locomover. Do mesmo modo que cada um tem uma 

maneira de guiar ou dirigir, também há diferentes estilos de pontuar, mas 

tanto em um, como em outro caso, há determinadas regras que precisam ser 

seguidas. Por conseguinte, acreditamos que para alcançar um domínio básico 

sobre as regras de pontuação há necessidade dos educandos começarem a 

reconhecer a importância e a subjetividade inerente desses recursos textuais, 

pois “nem tudo se pode ensinar em matéria de pontuação, exatamente porque 

ela tem muito de pessoal, de gostos, de predileções” (LAURIA, 1989, p.2). 

 Nesse aspecto, os sinais de pontuação apresentam-se como recursos 

enunciativo-discursivos que contribuem na constituição de sentidos do texto 

escrito (SILVA, 2009), uma vez que a manifestação desses sinais está ligada 



aos eventos comunicativos e podem ser observáveis na materialidade 

linguística. 

  Com efeito, o uso da língua escrita requer também um bom domínio 

desse recurso textual, porém essa função não pode estar ligada apenas às 

questões de nomenclaturas sintáticas. Conforme esse raciocínio, faz-se 

pertinente à conscientização dos indivíduos para importância no uso dos sinais 

de pontuação. Dessa forma, não podemos considerar a pontuação como algo 

que venha complicar a aprendizagem da língua escrita, pelo contrário, é um 

dos instrumentos que auxilia na legibilidade do texto.  

Contribuindo com novas perspectivas para o uso da pontuação que 

diferem da tradição prescritiva, Chacon afirma que “a pontuação pode revelar 

de que modo o ritmo mostra uma organização do heterogêneo da linguagem, 

por meio da sistematização de fragmentos descontínuos de linguagem” (1998, 

p. 22). Nesses termos, o sujeito-enunciador deixa transparecer na superfície 

textual as diferentes vozes que compõem o discurso. 

Corroborando com esse raciocínio, é necessário considerar na 

exterioridade enunciativa a questão do tempo e espaço, por serem elementos 

essenciais em uma leitura que considera a subjetividade inerente ao texto. No 

processo de interlocução, “o leitor, em um tempo futuro, deve transpor-se 

para o momento e o lugar do produtor, tendo como passaporte os sinais que, 

de outro tempo e espaço, lhe foram enviados” (CHACON, 1998, p. 124). Ao 

ressaltar a separação do fluxo enunciativo, esse pensamento chama-nos 

atenção para a importância que o leitor (implícito) tem na produção da escrita, 

pois, por meio das pausas, reformula-se o dizer em razão da preocupação que 

o escritor tem com a presença do outro em seu discurso. 

 Assim, não podemos apreender o texto como algo homogêneo, visto que 

o “sentido de um texto não está, pois, jamais pronto, uma vez que ele se 

produz nas situações dialógicas ilimitadas que constituem suas leituras 

possíveis: pensa-se evidentemente na “leitura plural” (AUTHIER-REVUZ, 2004, 

p.26). Desse modo, analisar o texto escrito em sua materialidade não 

representa só olhar os vocábulos e a pontuação presente, mas ir além e 

considerar os enunciadores, pois são eles que atribuem sentido.  



Em síntese, existe um jogo em que a heterogeneidade enunciativa nos 

faz refletir sobre a opacidade discursiva, entendido como algo trançado por 

vários fios que compõem o discurso. Assim, após refletirmos de forma breve 

sobre a concepção normativa e também sobre outras formas de conceber os 

sinais de pontuação, delimitamo-nos a discutir especificamente sobre as 

vírgulas. 

 

1.1 DA PRESCRIÇÃO AO USO: A PERCEPÇÃO DAS VÍRGULAS POR 

ÂNGULOS DIFERENTES  

Há entre o discurso e o texto um espaço difuso, de indecisões, de limites fluidos. A não 
sobreposição perfeita, o ajuste inevitável entre discurso e texto resulta na multiplicidade 
possível de sentidos, atestando mais uma vez a abertura do simbólico, deixando ver os pontos 
de subjetivação do indivíduo interpelado em sujeito. A pontuação é um mecanismo de ajuste 
na relação discurso/texto, onde se manifesta o processo de subjetivação. Tomando a 
pontuação como vestígio da textualização, pelo jogo da interpretação, nós observamos como o 

sujeito se articula a um discurso, como ele inscreve em uma formação discursiva, 
comprometendo-se como uma certa filiação de sentidos, ao fazer certos gestos de 
interpretação, produzindo dessa maneira um texto específico, em seus limites aparentes (ou 
seja, imaginários). (ORLANDI, 2005, p. 113) 

 

O emprego correto da pontuação e, particularmente, da vírgula é muito 

valorizado por todas as pessoas letradas, porém as concepções de ensino e 

aprendizagem vêm há muitos anos sendo tratada exclusivamente pela 

perspectiva normativa, na qual a maioria dos educandos não apreende a 

relação existente entre os sinais de pontuação e as diferentes nomenclaturas 

sintáticas.  

Dessa maneira, constata-se, em muitos casos, que mesmo pessoas que 

têm um nível escolar mais elevado não sabem utilizar com plena consciência 

as vírgulas, visto que empregam essa pontuação numa conceituação de 

ouvido, i.e., não se pautam nas prescrições gramaticais, mas relacionam o 

emprego das vírgulas às pausas na respiração (na maior parte das vezes, de 

forma intuitiva). Assim, esse tipo de atitude leva a resultados improdutivos no 

ato de produção escrita, pois podem interferir na constituição dos sentidos. 

 “Essa ligação entre pausa e vírgula deve ser a responsável pela maioria 

dos erros de pontuação” (LUFT, 1998, p. 7). Nesse ponto, temos que levar em 

consideração que só tem consciência desse uso quem tem bases sólidas sobre 

as estruturas sintáticas e isso nem sempre acontece, pois há um número 

elevado de regras e nomenclaturas que não são dominadas pela maioria dos 

estudantes.  



 Além de toda essa problemática, é preciso compreender também a 

definição das vírgulas por ângulos diferentes. Para Luft (1998, p.9), vírgula é 

um “sinal de pontuação que indica falta ou quebra de ligação (regente + 

regido, determinado + determinante) no interior das frases”. Sobre as regras 

da vírgula, segundo esse autor, há uma organização básica a partir da ordem 

das orações em que chama de casa (grifo nosso), dividindo-as em quatro 

casos: casa 1 – sujeito; casa 2 – verbo; casa 3 – complementos; casa 4 – as 

circunstâncias (tempo, lugar, modo e outras). O autor dá vários exemplos 

sobre as ocorrências em que a ordem dos termos é trocada e em que há a 

necessidade da colocação da vírgula e explicita também outros modelos sobre 

a inversão de termos, mas de forma geral, podemos notar que há necessidade 

dos sujeitos terem um domínio mínimo sobre os termos essenciais da oração. 

 Sob tal perspectiva, muitos alunos do Ensino Médio ultrapassam a 

barreira do vestibular sem dominar corretamente o emprego básico da vírgula, 

que para muitos é apenas um sinal sem importância no texto. Uma parcela de 

culpa dos alunos não saberem pontuar reside na deficiência do ensino desse 

tópico gramatical, pois muitos dos educandos não foram ensinados de forma 

correta, ou simplesmente nunca se aprofundaram no assunto.  

Para Luft (1998, p.18), “exercita-se muito pouco o pensamento lógico, a 

arte do raciocínio e sua clara expressão falada e escrita”. Essa deficiência 

reflete-se na má pontuação que se torna um atestado da falta de domínio da 

sintaxe e, por conseguinte, dos sinais de pontuação. 

 À guisa de ilustração, se os educandos associarem o emprego das 

vírgulas unicamente às inúmeras nomenclaturas da gramática, correm o risco 

de, além de não aprenderem os termos sintáticos, também não conseguirem 

apropriar-se da utilização básica dessa pontuação. Assim, acabam associando 

o emprego da vírgula a métodos totalmente intuitivos e inócuos (como é o 

caso das pausas pela respiração). A nosso ver, deveriam se embasar pela 

questão semântica, pois a finalidade de todo texto é expressar sentidos 

(SILVA, 2009). 

Contrapondo a uma visão estritamente prescritiva, na qual o número 

excessivo de nomenclaturas pode atrapalhar na aprendizagem produtiva, 

Dahlet propõe um deslocamento na maneira de conceber o uso das 



pontuações, em sua proposta, observa-se a associação dos sinais de 

pontuação vinculados à produção de sentidos e não exclusivamente a posição 

sintática no fio do discurso. 

A respeito das vírgulas, Dahlet discorre sobre as diferentes gramáticas 

que trazem em geral a definição de pausa, afirma porém ser contraditória a 

maneira de referir-se à ideia de pausa, cuja natureza de aplicação é o registro 

falado, quando se trata dos sinais pontuação, onde o domínio é por natureza o 

da escrita. Nesse sentido, além da função de separar, atribuída à vírgula, 

apreendem-se outras funções para essa pontuação, como: isolar, assinalar, 

mostrar, marcar entre outras.  

 A autora explicita que as gramáticas observadas tendem a enumerar de 

forma aleatória as funções da vírgula, devido aos numerosos casos, cria-se 

uma sensação de confusão ao tentar entendê-los. Segundo Dahlet (2006), a 

função clara da vírgula é separar, porém não se limita a isso. De modo geral, 

ao separar segmentos da cadeia escrita, ela ativa outras operações sintáticas, 

que podem se resumir nas seguintes ocorrências: adicionar, subtrair, 

inverter (grifo nosso).    

Por sua vez, Lopes-Rossi (2001) propõe uma revisão sobre o emprego da 

vírgula, além da reflexão sobre a possibilidade de uma prática de análise 

linguística no ensino e aprendizagem desse tópico gramatical. Dessa forma, a 

autora discorre sobre determinados aspectos de disposição sintática que 

originam boa parte das regras da gramática normativa a respeito do uso das 

vírgulas.  

Ao discutir esse assunto a partir da organização estrutural das frases, 

Lopes-Rossi (2001) apresenta-nos possibilidades de uma prática de análise 

linguística no ensino e na aprendizagem dessa pontuação que se baseie não 

apenas pela intuição dos alunos, mas se paute pelo nível estrutural básico da 

oração (sujeito-verbo-objeto). Assim, a proposta da autora é agrupar em três 

diferentes casos o emprego das vírgulas. 

 

O primeiro agrupamento de casos de uso da vírgula é o de enumeração (repetição) de 
elementos com a mesma função sintática, incluindo termos da oração e orações coordenadas 
assindéticas. O segundo é o de elementos colocados no início de período por motivos 
pragmáticos, frequentemente ênfase. Incluem-se casos de vocativo, adjunto adverbial, oração 
subordinada adverbial, oração subordinada substantiva, oração reduzida, pleonasmos 



antecipados ao verbo. O terceiro é o de elementos intercalados no período, em que se incluem 
os casos de adjuntos adverbiais; expressões ou orações explicativas, retificadas, escusativas, 
continuativas, corretivas; aposto; vocativo. (LOPES-ROSSI, 2001, p. 03) 

 

 Em consonância com tais agrupamentos, a autora delineia uma 

possibilidade diferente que vincula a prática de análise linguística da vírgula a 

partir de um domínio mínimo de análise sintática, reduzindo assim a três casos 

principais as variadas nomenclaturas sintáticas. Quanto a esse aspecto, 

queremos ressaltar que nosso objetivo nesta seção não é detalhar as novas 

propostas sobre o ensino e aprendizagem da pontuação, mas apenas apontar a 

existência de outras possibilidades. 

Como vimos, existem abordagens que tentam deslocar o ensino da 

pontuação por um viés que privilegia o uso e a constituição de sentidos, 

distanciando-se da perspectiva tradicionalista da prescrição exclusivamente por 

nomenclaturas sintáticas. Assim, observa-se a necessidade de se utilizar 

dessas novas abordagens para uma tentativa de rompimento do imaginário 

enunciativo que se perpetua no ambiente escolar sobre o critério de uso para 

certas pontuações. 

 

2. PRESSUPOSTOS TÉORICO-METODOLÓGICOS 

 Pensando na maneira como educandos em diversos níveis de 

escolaridade utilizam as pontuações em seus textos e também nos diferentes 

discursos que permeiam a esfera educacional sobre a temática, resolvemos 

analisar o imaginário enunciativo que ainda perdura na contemporaneidade. 

Para tanto, recorremos a uma investigação a partir de um questionário 

aplicado em alunos do Ensino Superior no intuito de averiguar as regularidades 

enunciativas que emergiam desses discursos. 

 Para problematizar a reincidência sobre a concepção dos sinais de 

pontuação (d)enunciada no discurso desses graduandos, ancoramo-nos em 

aportes teóricos da Análise Dialógica do Discurso (ADD), na qual chamamos 

atenção para os conceitos de dialogismo e de enunciado como elementos 

estruturadores do imaginário enunciativo.  

 Além disso, em consonância com os atuais métodos de investigação 

científica em Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 1996), a análise de nosso 

corpus se baseará na pesquisa de caráter introspectivo, com o objetivo de 



revelar fragmentos no fio do discurso e as eventuais regularidades; nesse 

aspecto, é necessário considerar a subjetividade inerente a toda análise 

interpretativa a partir da relação entre os inter(locutores). 

 No intuito de elucidar esse raciocínio, a própria pesquisa poderia ilustrar 

essa presença de um outro, pois objetivamos atingir os interlocutores fazendo 

uso de outras vozes: “os pesquisadores estão grande parte do tempo fazendo 

experiências mentais para utilizar à teoria do outro, pensar a língua do outro, 

simular seu comportamento, etc” (AMORIM, 2004, p.47).  

 Com base na teoria bakhtiniana, foi realizada uma pesquisa qualitativa 

objetivando analisar o imaginário enunciativo no discurso de universitários. 

Para tanto, primeiramente gostaríamos de distinguir o termo “imaginário” do 

vocábulo apreendido no campo da Psicanálise; nesse viés teórico, a palavra 

refere-se a uma categoria que faz parte de um conjunto terminológico 

lacaniano denominado Nó de Borromeu (real, simbólico e imaginário). No 

entanto, em nossas análises, iremos conceber a palavra “imaginário” como 

produto das diversas vozes que compõem o discurso e podem ser perceptíveis 

através da materialidade linguística.  

 Além disso, tomamos como referência em nossas discussões a noção de 

enunciado pelo viés bakhtiniano. A partir dessa perspectiva, consideram-se os 

enunciados como unidades reais de comunicação, nas quais são dotadas de 

juízo de valores, autoria, destinatário, acabamento, além de possuírem sentido 

(que é sempre de ordem dialógica). Nesse ponto, adotamos o conceito de 

dialogismo, não como referência ao diálogo face-a-face, mas como resultado 

das relações de sentidos entre os enunciados. 

A opção de trabalhar com enunciados torna-se um elemento importante 

em nossa pesquisa, pois a teoria do enunciado concreto, expressa pelo Círculo 

bakhtiniano, vem colaborar para a investigação das diferentes vozes presentes 

nas respostas dos graduandos. Assim, a concepção de enunciado pode ser 

compreendida com a relação de diversos fatores, tais como: juízos de valor, 

acabamento enunciativo e o caráter de evento único e irrepetível de cada 

resposta dos universitários. 

A dimensão do criado reside na esfera do enunciado único e concreto, que tem um autor – um 
criador que se utiliza do dado (a língua, os outros enunciados) -, um destinatário – real ou 
virtual, um gênero do discurso relacionado com alguma atividade humana, um estilo e uma 



entonação determinadas no interior de um tema e em interação orgânica com esse gênero do 
discurso. (SOUZA, 2002, p.30) 

 

 Em consonância com tais colocações, o corpus que servirá de base para 

nossa investigação tem como fonte o material escrito, ou seja, o enunciado de 

universitários sobre a temática da pontuação. De outra forma, iremos analisar 

a linguagem através da materialidade linguística (d)enunciada nas respostas 

dos graduandos. 

3. ANÁLISE DO CORPUS 

 O corpus de nossa pesquisa constitui-se das respostas de onze alunos do 

primeiro ano do curso de História de uma faculdade particular, que tem 

inserido em sua grade curricular a disciplina de Português Instrumental. A 

matéria está inserida em todos os cursos de graduação dessa universidade, 

sendo que alguns cursos precisam cumpri-la obrigatoriamente no primeiro ano, 

ademais, outros cursos dividem-na de acordo com sua grade curricular. A 

inserção da disciplina vem subsidiar os educandos no início da graduação para 

que possam desenvolver a competência leitora e escritora, objetivando o 

aprimoramento da vida acadêmica e profissional dos alunos. 

Aproveitando-se do momento em que os graduandos iriam entrar no 

assunto sobre pontuação na disciplina de Português Instrumental, resolvemos 

instigá-los a fazer uma reflexão ao responder os questionamentos propostos. 

Para tanto, foram apresentadas duas perguntas abertas sobre o assunto, nas 

quais os alunos tinham que responder de maneira dissertativa sem a 

necessidade de identificação. 

 Adotamos essa postura para não influenciar nas respostas desses 

educandos, uma vez que o próprio docente da turma foi o aplicador das 

perguntas. A partir das indagações, os alunos responderam de forma 

espontânea e anônima, sendo que os mesmos tinham a liberdade de não 

entregarem a pesquisa respondida, caso não se sentissem à vontade. Com 

base nessa contextualização, colocamos a seguir um quadro geral 

sistematizado com todas as respostas dadas: 

 

1 - Quais são as pontuações que você mais usa? Qual delas você 

considera a mais difícil de utilizar? 



A1 – A vírgula 

A2 – Vírgula, ponto final. Tenho dificuldade em tudo, são muito complexos. 

A3 – Vírgula e ponto final. É muito difícil a colocação da vírgula, saber o local 
certo de ser colocada, qual a hora de empregá-la, para isso é necessário um 
estudo complexo. 

A4 – A pontuação que mais utilizo são as vírgulas, ponto final, interrogação e 
exclamação. Tenho dificuldade com a pontuação em geral. 

A5 – Usa-se mais o ponto e a vírgula. E a mais difícil é a utilização da vírgula e 
o ponto-e-vírgula. 

A6 – Tenho dificuldade de colocar parágrafos e uso muito às interjeições. Uso 
também sinais de exclamação. 

A7 – No geral acho que é todas, ou a maioria. Ponto e vírgula, ponto final e 
vírgula. 

A8 – O ponto-e-vírgula, a vírgula, o ponto final. Minha maior dificuldade do 
emprego da pontuação é o caso do ponto-e-vírgula.  

A9 - Uso mais o ponto final, vírgula e exclamação. Tenho muito (sic) 
dificuldade em colocar ponto-e-vírgula. 

A10 – Vírgula, ponto final. A mais difícil de ser empregada para mim é a 
vírgula e o ponto-e-vírgula. 

A11 – Ponto final, ponto, vírgula, acento agudo, acento circunflexo... Tenho 

dificuldade ao empregar a crase. 

 

Numa primeira observação, percebemos que dos onze alunos 

pesquisados, dez incluíram a vírgula como uma das pontuações mais 

utilizadas. Nesse ponto, percebe-se uma regularidade nas respostas 

analisadas, pois temos a força de diferentes vozes fazendo emergir no discurso 

dos graduandos uma visão parecida sobre a dificuldade em utilizar as vírgulas. 

 Dito isso, um fato inusitado foi a expressão de distanciamento do aluno 

(A5), pois em vez de utilizar verbos na primeira pessoa referindo-se ao uso da 

pontuação, ou, simplesmente, o encadeamento das pontuações utilizadas, o 

aluno-pesquisado preferiu utilizar a expressão: “Usa-se mais o ponto e a 

vírgula”. Assim, o pronome “se” pode remeter um distanciamento e denunciar 

também a concepção do graduando de que suas dúvidas possam ser as 

mesmas de outras pessoas.  

Um exemplo semelhante, o universitário (A7) explicita uma dúvida, pois 

afirma primeiramente serem todos os sinais, mas na sequência, retifica 

dizendo ser a maioria (o que explicita sua indecisão sobre a melhor resposta). 

O educando reafirma, logo após, utilizar com mais frequência três sinais 



específicos, dos quais chamamos atenção para o reconhecimento da vírgula 

como parte integrante de seus textos. 

Outra situação curiosa foi a resposta dada pelo aluno (A11), ao elencar 

as pontuações mais utilizadas, também acaba colocando o acento agudo e 

circunflexo, o que demonstrou pouca intimidade com o assunto ao misturar 

conteúdos gramaticais distintos, do mesmo modo o entrevistado (A6) mostrou-

se um pouco em dúvida ao misturar a classe gramatical “interjeição” com o 

tema em discussão. 

Em relação ao grau de complexidade na utilização dos sinais de 

pontuação, o interessante foi os alunos citarem outros pontos, incluindo até 

aqueles menos utilizados por eles. Do total de graduandos, apenas quatro 

mencionaram explicitamente a utilização das vírgulas como uma das mais 

difíceis para se utilizar. Das respostas observadas, oito disseram ser o ponto 

final a pontuação mais utilizada por eles e, confirmando nossa hipótese, 

nenhum deles colocou explicitamente o emprego dessa pontuação como uma 

das mais difíceis de empregar.  

Outra regularidade que nos chamou a atenção nas respostas foi a 

repetição do excerto “tenho dificuldade”. Dos onze alunos, cinco colocaram em 

suas justificativas essa expressão, sendo que um deles ainda colocou o 

advérbio de intensidade “muito” tentando enfatizar o grau de dificuldade que 

considera ter sobre o assunto. 

Os excertos do entrevistado (A2) “Tenho dificuldade em tudo” e do 

entrevistado (A4) “Tenho dificuldade na pontuação em geral” revelam-nos uma 

generalização na justificativa quanto à colocação dos sinais de pontuação. 

Nesse caso, esta regularidade nos permite entrever o quão complexo é ainda 

este assunto para alunos do Ensino Superior que, de maneira geral, deveriam 

ter um domínio maior sobre o uso de certos recursos textuais. 

Observando resumidamente as repostas dadas para o primeiro 

questionamento, verificamos que os enunciados repetem-se quanto ao grau de 

frequência e complexidade na colocação de certas pontuações. Desse modo, é 

possível considerar que os discursos sobre a complexidade na utilização de 

algumas pontuações na esfera escolar possam condicionar o imaginário 



enunciativo dos alunos, fazendo-os ter respostas semelhantes sobre as 

dificuldades na escrita.  

Quanto a esse aspecto, a repetição na maneira como se ensina e 

aprende pontuação, sem nenhum deslocamento da prática pedagógica, faz 

com que os educandos continuem com as mesmas dúvidas e inseguranças, 

induzindo-os assim a pontuarem de forma intuitiva. 

Tendo uma visão geral sobre a concepção que os graduandos têm sobre 

o assunto, partimos para a análise do segundo questionamento no qual os 

pesquisados discorreram sobre a maneira como colocam as vírgulas. 

 

2 – Qual é o seu critério para utilizar a vírgula? 

A1 – Para separar as ideias dos argumentos. 

A2 – Instinto. 

A3 – Eu sempre achei que era na hora que acabava o fôlego, mas agora já sei 
que existem uma série de regras para o emprego da vírgula. 

A4 – Quando sinto necessidade de uma pequena pausa no texto, pela 
respiração. 

A5 – As vezes aliatóriamente e muitas vezes está ligado a respiração 
(respirar). 

A6 – 1º Intuição e 2º dependendo do tempo analiso e pontuo conforme o que 
vejo de errado. 

A7 – Por intuição e a necessidade de dar entendimento ao texto escrito. 

A8 - Meu critério é, na colocação da vírgula, empregado quando eu termino 
uma ideia e analiso outro aspecto, ou quando vou explicar algo, funcionando 
como aposto. 

A9 – De acordo c/ o sentido do texto e intuição. 

A10 – Por achismo, eu acho que devo colocar a vírgula para dar melhor sentido 
a frase. 

A11 – Uso a vírgula quando a frase “pede vírgula”. 

Em primeiro lugar, observamos que os argumentos dados pelos 

graduandos para a utilização das vírgulas variaram de uma única palavra para 

uma resposta mais elaborada, mas independente da extensão, pode-se 

perceber a constância na regularidade enunciativa. Em todas as respostas 

observadas, revelam-se as incertezas na colocação dessa pontuação pela 

marcação de palavras como: instinto, intuição, respiração, achismo. Essas 

palavras (d)enunciam o subjetivismo no emprego das vírgulas por parte dos 

alunos-pesquisados. Mesmo sendo um número reduzido, nosso corpus delineia 



uma realidade que é constante na maioria das pessoas que passam pelo 

ensino básico. 

Do total de respostas dadas para o segundo questionamento, seis 

expressaram ser a intuição o critério principal para o emprego das vírgulas. O 

restante dos alunos-pesquisados manifestaram respostas diferentes ligadas às 

diferentes práticas, como respiração e outras ligadas à subjetividade. 

 Observando a justificativa do primeiro pesquisado (A1), ao apresentar 

seu critério para a colocação das vírgulas, afirma fazer o emprego da 

pontuação para separar as ideias dos argumentos. Esse argumento mostra-se 

pouco objetivo, pois se os argumentos são manifestações das ideias do próprio 

autor, o que se caracteriza por uma tese frágil e ao mesmo tempo dúbia, na 

qual não há uma comprovação definida para o uso dessa pontuação. 

Destacando-se dos pesquisados que tentaram, mesmo em poucas linhas, 

explicitar o critério adotado por eles no emprego da vírgula, o educando (A2) é 

bem categórico ao discorrer com apenas uma palavra a maneira como coloca 

vírgulas em seu texto: “Instinto”. Dessa forma, vê-se que ainda é forte, para 

muitos sujeitos, o critério intuitivo para a colocação de certos sinais, o que 

comprova a baixa eficiência nos atuais métodos de ensino da pontuação.  

Outra resposta que diferiu da maioria foi a do aluno (A3), no texto 

observa-se uma concepção sobre o uso da vírgula associada à respiração, 

porém o próprio pesquisado explicita em seu discurso sua mudança de opinião, 

apontando um deslocamento na conscientização sobre o uso das vírgulas. 

Mesmo não conhecendo, ou citando as regras, (A3) confirma nossa hipótese de 

que o conteúdo da pontuação não é bem desenvolvido durante o Ensino 

Básico, chegando o educando ao Ensino Superior sem saber claramente os 

critérios mínimos para a colocação desse sinal de pontuação. 

O aluno (A4) também evidencia sua maneira pouco objetiva ao dizer 

colocar as vírgulas através das pausas. Esse tipo de discurso que associa a 

presença das vírgulas à respiração revela-nos que ainda hoje permanece essa 

concepção sem nenhum parâmetro fixo. Nessa mesma linha de raciocínio, o 

entrevistado (A5) também ratifica ser a respiração o critério para empregar as 

vírgulas; assim, o imbricamento das duas respostas mostra-nos a necessidade 

de discutir essa problemática no meio escolar e acadêmico. 



Uma palavra que pode resumir o pensamento dos graduandos (A6), (A7) 

e (A9) é “intuição”, pois os alunos justificam ser essa a maneira como colocam 

as vírgulas no texto. Nesse caso, as vozes sociais que constituem a 

heterogeneidade discursiva fazem emergir em diferentes sujeitos a mesma 

regularidade enunciativa. Muito embora os enunciados sejam de locutores 

diferentes e tenham seu caráter de evento único, na superfície textual 

observa-se a recorrência do imaginário enunciativo que incute àqueles que não 

têm critérios objetivos para pontuar a justificativa da intuição. 

Dentre as respostas analisadas, o pesquisado (A8) foi o único que 

esboçou uma justificativa diferente dos demais, ao associar a colocação das 

vírgulas a uma categoria sintática, no caso, o aposto. Assim, percebe-se 

também que poucos graduandos possuem domínio básico sobre a estrutura 

sintática do seu texto, acarretando muitas vezes em metodologias intuitivas. 

O sujeito (A11), ao justificar a maneira como coloca a vírgula, alega ser 

quando a frase “pede a vírgula”. O próprio entrevistado coloca esse excerto 

entre aspas para justificar seu critério, uma vez que esse pedido depende do 

sujeito e não da frase em si para colocar a pontuação. 

Em uma consideração preliminar, vê-se a necessidade de se dosar as 

diferentes formas na colocação de certos sinais. Muito embora a subjetividade 

seja inerente à produção textual e também à colocação dos sinais de 

pontuação, também é preciso definir critérios mínimos para a garantia dos 

efeitos de sentidos desejados.  

 

Considerações Finais 

 Os educandos admitem, de acordo com nossa hipótese, que as vírgulas 

são um dos sinais mais utilizados em seus textos, entretanto, nas respostas 

observadas não deixaram transparecer ser essa a pontuação que possuem 

mais dificuldade na utilização, pois acreditam que seus métodos são eficientes 

para pontuar de maneira correta. Assim, constatamos que as práticas que vão 

da pura intuição até métodos que embasados na respiração são algumas das 

justificativas para a colocação das vírgulas. Desse modo, acreditamos que haja 

uma necessidade de problematizar esse fato que continua sendo perpetuado 

no ambiente escolar entre o discurso dos educandos. 



Numa consideração preliminar, pode-se depreender que a relação 

dialógica entre os vários enunciados sinalizam uma perpetuação do imaginário 

enunciativo sobre o critério subjetivo no processo de colocação das vírgulas. 

Assim, as várias respostas dadas ratificam a necessidade do deslocamento do 

ensino da pontuação de uma perspectiva prescritivo-normativa para um viés 

enunciativo-discursivo. 
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