
Para uma caracterização da complexidade sintática em produções narrativas escritas de 
níveis iniciais de escolaridade 

Vários autores têm procurado caracterizar a qualidade da escrita tendo em consideração 
não só parâmetros macroestruturais, mas também parâmetros microestruturais, incluindo, entre 
outros aspetos, a complexidade das estruturas sintáticas produzidas. A noção de complexidade 
sintática tem sido amplamente discutida para as produções orais de crianças, incluindo-se 
habitualmente medidas como a extensão média de enunciado (Brown, 1973), o Índice de 
Sintaxe Produtiva (Scarborough, 1990), a proporção de frases complexas e de orações 
subordinadas no número total de enunciados e o tipo de estruturas de subordinação (Peristeri, 
Andreou & Tsimpli, 2017), extensão da história medida em palavras e em número de 
enunciados, frequência de orações gramaticais e de orações subordinadas, entre outros aspetos 
(Hunt, 1965). 

Também medidas de complexidade sintática têm sido usadas para aferir a qualidade de 
produções escritas de falantes de língua materna. Beaman (1984) compara a complexidade 
sintática de narrativas orais e escritas, considerando a proporção de orações coordenadas e 
subordinadas e o tipo de orações, mostrando que existem diferenças entre a forma como a 
complexidade se manifesta em cada uma das modalidades. Beers & Nagy (2007) analisam a 
complexidade sintática de textos narrativos e expositivos de adolescentes e mostram que o tipo 
de medida de complexidade usada (número de palavras por oração ou número de orações por 
unidade textual) tem influência nos resultados e é condicionado pelo género textual. Também 
Ravid (2005) mostra que a modalidade e o género textual são fatores que determinam a 
complexidade linguística dos textos, medida através de um conjunto de parâmetros que incluem 
a extensão média de oração e a proporção de palavras lexicais, em particular nomes e adjetivos. 

Em geral, parte-se da hipótese de que uma maior complexidade sintática contribui para a 
qualidade da produção, embora se encontrem diferenças entre géneros textuais (Crowhurst, 
1983; Beers & Nagy, 2007). 

Para o português, Martins (2016) analisa produções escritas de textos narrativos e 
expositivos de alunos do 5.º, 7.º e 10.º anos de escolaridade, medindo o desenvolvimento da 
complexidade textual através de medidas de desenvolvimento lexical e sintático, inspiradas em 
Berman (2007) e Hunt (1965, 1970). Costa, Cerqueira e Carreto (2017) analisam aspetos de 
macro e microestrutura de textos argumentativos de alunos do 2.º e 4.º ano, considerando, ao 
nível da sintaxe, estratégias de conexão interfrásica a partir dos conetores produzidos. 

Há ainda, contudo, pouco consenso quanto às medidas mais adequadas para caracterizar 
o desenvolvimento sintático observado nas produções (Crowhurst, 1983; Jagaiah, Olinghouse 
& Kearns, 2020) e pouca investigação para as fases iniciais de escrita, em que a delimitação de 
unidades frásicas/textuais pode ser difícil de estabelecer, por vários motivos, como por exemplo 
o uso deficitário ou problemático de pontuação, a utilização pouco precisa de maiúsculas e 
minúsculas e a disposição gráfica, entre outros fatores. 

Neste trabalho, procuraremos verificar se uma maior complexidade sintática, medida 
através do número de conetores típicos de estruturas de subordinação, tem efeito na qualidade 
global da produção escrita, medida através de uma escala de conformidade ao formato textual, 
inspirada em Pinto, Tarchi e Bigozzi (2015). Discutiremos ainda a relevância e a dificuldade de 
determinar a complexidade sintática em narrativas de escritores de anos iniciais de escolaridade. 

Consideramos as seguintes questões: i) Existe ou não uma correlação entre a qualidade 
global da produção escrita e a complexidade de estruturas produzidas? ii) Que medidas de 



complexidade sintática são mais adequadas? iii) Como medir complexidade sintática numa fase 
inicial de escrita em que a delimitação de unidades frásicas ainda não está estabilizada? 

Para o nosso estudo, partimos de um corpus de 151 produções narrativas escritas de 
crianças no início do 3.º ano de escolaridade, falantes de português europeu e sem diagnóstico 
de perturbações da linguagem. Estas produções foram obtidas através de uma tarefa de indução 
escrita a partir de uma sequência simples de três imagens, que integrava o instrumento de 
diagnóstico PIPALE (Batalha, Lobo, Estrela & Bragança, 2020). 

Os textos foram analisados quanto à conformidade ao formato textual, numa escala de 1 
a 5, e, perante a dificuldade de delimitar frases, foram contabilizados os conetores 
característicos de estruturas de subordinação. Obteve-se uma média de 2.99 no parâmetro 
formato textual (mín: 1; máx: 5), e o número médio de conetores usados pelas crianças foi de 
1.95 (mín: 0; máx: 9). Foi realizada uma regressão linear considerando estas duas variáveis, de 
forma a determinar o efeito de uma sobre a outra. Os resultados mostram uma correlação 
moderada (0.52) e um valor preditivo de 27% da variável conetores relativamente à 
classificação obtida no formato textual.  

Este resultado reforça a importância do desenvolvimento sintático na competência de 
escrita, mostrando, contudo, a necessidade de se ter em conta outros parâmetros sintáticos. 
Procuraremos complementar estes resultados com outros parâmetros, tais como a extensão das 
narrativas, o tipo de conetores produzidos, as expressões adverbiais não conjuncionais com 
valores temporais e causais e o domínio das regras de pontuação, discutindo a adequação de 
diferentes medidas de complexidade sintática em fases iniciais da escrita. 
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