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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise dos sinais de pontuação inscritos em manuscritos 
produzidos de forma espontânea por alunos de uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental II de uma escola 
municipal de Alagoas. Levando em consideração os estudos acerca da aprendizagem, buscaremos observar a forma 
com a qual os alunos utilizam os sinais de pontuação em seus textos. Analisaremos também como a coleção de livros 
didáticos utilizados pela turma trabalhada aborda o ensino da pontuação. Para a realização desta pesquisa, 
coletamos, no período de duas semanas, 36 manuscritos elaborados por alunos do último ano do segundo ciclo do 
Ensino Fundamental. A pré-análise do corpus desta pesquisa indicou que os alunos, apesar de não terem um 
conhecimento normativo acerca da pontuação, criaram os seus próprios critérios de aplicabilidade. Além disso, 
pudemos constatar que os livros didáticos analisados traziam um ensino superficial sobre os sinais de pontuação. 
PALAVRAS-CHAVE: SINAIS DE PONTUAÇÃO; LEITURA/ESCRITA; ENSINO DA PONTUAÇÃO. 
 
ABSTRACT: This work aims to analyze the punctuation marks inscribed in manuscripts produced spontaneously by 
students from a 9th grade class of Elementary School II at a municipal school in Alagoas. Taking into account the studies 
on learning, we will seek to observe the way in which students use punctuation marks in their texts. We will also analyze 
how the collection of textbooks used by the working class approaches the teaching of punctuation. In order to carry out 
this research, we collected, in a period of two weeks, 36 manuscripts prepared by students in the last year of the second 
cycle of Elementary School. The pre-analysis of the corpus of this research indicated that the students, despite not 
having a normative knowledge about the score, created their own applicability criteria. In addition, we could see that the 
textbooks analyzed had a superficial teaching about punctuation marks. 
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