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Resumo 
Esta pesquisa analisa as questões sobre pontuação nos        
vestibulares das universidades públicas do Paraná de       
2017 a 2019 a fim de identificar como esse aspecto da           
escrita tem sido abordado nesses concursos. As       
questões e/ou alternativas foram separadas em dois       
tipos: gramaticais e enunciativa-discursivas. Os     
resultados mostram que, ainda que a maioria das        
questões usem textos base, são retirados apenas       
fragmentos desses textos para abordar a pontuação na        
perspectiva gramatical. 

Introdução  
Esta pesquisa é uma continuação de uma investigação        
de IC realizada na UEPG (MARTINS, 2017). Assim        
como esse estudo, afirmamos a escrita como um espaço         
bidimensional, horizontal (linear) e vertical     
(hierarquizante) (DAHLET, 2002) e como um modo de        
enunciação que possui o seu próprio ritmo, marcado        
pela pontuação. Desta forma, a pontuação é parte de um          
sistema que diz respeito à escrita e não à oralidade,          
como sustentam as gramáticas normativas ainda a partir        
do papel da pontuação nos textos da Antiguidade        
Clássica.  
Para Dahlet (2002, p. 37) existem dois tipos de sinais de           
pontuação: os segmentadores, que segmentam o      
continuun estrictural, delimitando os sintagmas; e os       
enunciativos, que estabelecem interação com o      
co-enunciador, agindo sobre este (DAHLET, 2002 p. 39):        
marcadores do discurso, marcadores expressivos,     
hierarquizadores discursivos e marcadores de     
modalidade expressiva.  

Material e Métodos 
O embasamento teórico-descritivo teve como referências      
principais o artigo "A Pontuação e sua Metalinguagem        
gramatical", de Véronique Dahlet (2002,) e a dissertação        
"A Pontuação em Notícias de Divulgação Científica:       
contribuições para o ensino", de Ana Paula Delezuk        
(2015). Para analisar como a pontuação tem sido        
abordada nos vestibulares das Universidades públicas      
do Paraná (UEL, UEM, UEPG, UNIOESTE,      
UNICENTRO e UNESPAR), foram dissecadas todas as       
provas de Língua Portuguesa dos anos de 2017 a 2019          
e levantadas as questões que abordam o tema. Na         
sequência, as questões e/ou alternativas foram      
analisadas e separadas em dois tipos: gramaticais e        
enunciativo-discursivas.  

Resultados e Discussão 
A análise da questões levou à conclusão de que a          
tradição gramatical ainda é muito presente nesses       
processos seletivos. Ainda que a maioria seja elaborada        
usando textos bases – em geral notícias, contos e textos          
de opinião – muitas vezes apenas fragmentos desses        
textos são analisados e de forma totalmente       
desconectada do todo. Os sinais de pontuação mais        
frequentemente cobrados são a vírgula, travessão,      
aspas e, menos comum, os dois pontos; mesmo assim         
acompanhados de descrições normativas. Um exemplo      
é a alternativa: "(linhas 11 e 12), as vírgulas marcam          
intercalação de locução temporal" (UEL, 2017). Embora       
o trecho seja destacado do texto, a justificativa é uma          
definição da gramática normativa, ou seja, não se fala no          
sentido de escolhas de elementos da pontuação para        
formar o sentido do texto, portanto, não é uma         
alternativa de ordem enunciativa-discursiva.    

Conclusão  
Diferentemente da abordagem gramatical, a perspectiva      
enunciativa vê a pontuação como o elemento que diz         
respeito à especificidade da escrita. Os vestibulares das        
universidades públicas do Paraná, mesmo utilizando o       
texto nas formulações das questões sobre pontuação,       
tendem a refletir a visão da gramática normativa,        
desconsiderando a função desses sinais na construção       
do sentido do texto.  
Em conclusão, as questões dos vestibulares      
representam o tom normativo com que a pontuação é         
trabalhada no Ensino Básico.  
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