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RESUMO

Este trabalho avalia a complexidade gramatical de um conjunto de

116 redações, distribuídas proporcionalmente entre alunos de 4a. e ga. série e de

2°. ano do 2°. grau, e mais 160 textos de livros didáticos de Português, Ciências e

Estudos Sociais, correspondentes às mesmas faixas de escolaridade. A

complexidade gramatical compreende o nível de densidade lexical e o grau de

complexidade sintática que um texto apresenta. O nível de densidade lexical,

de acordo com a sugestão de Halliday, é obtido a partir da razão do número de

itens lexicais, com seus respectivos pesos, pelo total de orações de um texto. A

complexidade gramatical é medida pela aplicação de uma seqüência de fórmulas

envolvendo extensão de oração, extensão de unidades-t, índice de

coordenação de unidades-t e coeficiente de subordinação, com o objetivo não

apenas de mensurar a extensão de sentenças, como também de caracterizar os

mecanismos pelos quais as sentenças se alongam. Esta pesquisa testa as hipóteses

gerais de que os textos discentes das três faixas escolares em exame não atingem

os perfis de maturidade sintática apontados por Hunt e não se distinguem muito

quanto ao nível de densidade lexical; e de que os textos didáticos se distanciam

bastante dos textos discentes no que diz respeito à complexidade gramatical

como um todo. Os resultados demonstram que o nível de maturidade sintática não

evolui em todos os índices, de uma série para outra, e que os textos didáticos se

distanciam dos textos dos alunos, apenas em algumas disciplinas.



ABSTRACT

This work cvaluatcs thc granunatical complcxity of a sct of I 16

compositions, the task being proportionately distributed among students of th

4th and 8th grades,and those in the 2nd years of highschool, together with 160

texts from Portuguese, Science and Social Studies textbooks, correspouding to

the same school levels. Grammatical complexity involves the aspects of lexical

density and the degree of syntactic complexity which a text presents. The level of

lexical density, according to Halliday' s suggestion, is obtained from the ratio

between the number of lexical items, with their own weights, and the total

number of clauses in a text. Grammatical complexity is measured by the

application of a sequence of formulae involving clause length, t-unit lengths, t-

unit coordination index and subordination coefficient, aiming not only at the

measurement of sentence length, but also the characterization of mechanisms

through which sentences are lengthened. This research tests general hypotheses

affirming that texts produced by students belonging to the three school levels in

study do not reach the syntactic maturity standard pointed out by Hunt and do not

distinguish very much as far as lexical density is concerned; that texts from

textbooks differ substantia11y from student' s texts as far as grammaticai

complexity as a whole is concemed. The results show that the syntactic maturity

level does not develop in a11indexes from a grade to another, and that only in

some disciplines do the texts from textbooks differ significantly from those

produced by students.
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1. INTRODUÇÃO

o desempenho sintático dos alunos de primeiro e segundo graus na

produção de textos escritos, sobretudo quanto aos aspectos estruturais, tem

sido muito criticados, mas, até onde sabemos, nenhum estudo de base

científica se preocupou em empreender mna avaliação objetiva do grau de

maturidade gramatical desse tipo de redator. Também não temos

conhecimento de trabalhos que examinem como se estruturam

sintaticamente os textos indicados nos livros didáticos de curso médio, a fim

de verificar se contribuem, de fato, para a melhoria da competência

gramatical dos estudantes.

Conquanto haja pesquisas que tratem dos indicadores de

complexidade sintática em textos de alunos de primeiro e segundo graus,

orno o de Hunt (1983), tais estudos estão voltados para falantes da língua

inglesa. No que conceme à língua portuguesa, Marques (1995) realiza uma

ananse do grau de complexidade sintática, mas não de textos de alunos, e

e:\.1:OS jomalísticos e técnico-científicos de economia.
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o presente trabalho pretende, em vista disso. caracterizar textos

escritos por alunos da escola pública e textos extraídos de li\TOS didáticos

em termos de densidade lexical e de complexidade sintática, tomando por

base as propostas de Halliday (1989) e de Hunt (1973), a fim d

estabelecer um paralelo entre o desempenho discente e o dos textos

didáticos, especificamente de Português, Ciências e Estudos Sociais.

Esta investigação foi motivada por duas hipóteses gerais: a) de que o

salto significativo percebido por Hunt (1983), em escritores incipientes do

inglês, em determinada faixa de escolaridade, não se verifica em estudantes

brasileiro; b) de que o nível de complexidade gramatical dos textos dos

livros didáticos é muito mais alto do que o dos textos discentes; c) de que a

Estrutura Sintática e a Densidade Lexical são distintas nos livros didáticos

de Português, Ciências e Estudos Sociais em diferentes níveis de

escolaridade.

Um dos tipos de complexidade gramatical, segundo Halliday (1989), é

o que ele designa de densidade lexical, fundamentada, em parte, na

organização das palavras. Defende o autor que uma das principais

diferenças entre a língua escrita e a língua falada é a que se manifesta

através da densidade com que a informação é apresentada. A escrita é densa

em relação à fala, que é mais esparsa. Halliday observa que, na verdade,



embora a linguagem escrita e a linguagem falada sejam complexas, cada

uma a seu modo, a complexidade da escrita é lexical, enquanto que a da fala

é gramatical, razão por que nos deteremos na identificação de itens lexicais,

e não de itens gramaticais I. Para o autor, a linguagem escrita apresenta

maior número de "palavras de conteúdo" (que são menos freqüentes), em

sentenças simples, enquanto que a linguagem falada manifesta mais

palavras repetidas e cognatos (que são mais freqüentes), em sentenças

complexas.

A densidade lexical poderia, assim, ser aumentada com a utilização de

mais palavras de conteúdo e com um menor emprego de cognatos e

palavras repetidas.

Outro tipo de complexidade gramatical é o que Hunt (1973)

caracteriza como complexidade sintática de Uln texto, a qual revela a

habilidade do redator em combinar orações e estendê-Ias, permitindo que

possa avaliar seu nível de maturidade gramatical.

Para dimensionar a densidade lexical, utilizamos o seguinte

parâmetro, sugerido por Halliday: a razão do número de itens lexicais, com

Bloomfield (1933, 1591/60) as formas de uma língua podem ser livres e presas. A esta
1976, 88) acrescentou uma terceira forma, a dependente. Nesta visão tríplicc, as

:xuespondem ao que Halliday (1989), "palavras de conteúdo", que pertencem a sistemas
e dependentes compreendem ao que ele chama itens gramaticais, que pertencem

12
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os pesos que lhes são atribuídos, pelo número de orações ocorrentes no

texto analisado. A complexidade sintática foi medida a partir da aplicação

de um conjunto de fórmulas postuladas por Hunt (1983), as quais, conforme

o autor, oferecem um perfil mais seguro do grau de maturidade sintática,

uma vez que operam em todos os níveis gramaticais: a palavra, a oração, a

"unidade terminal mínima" (que definiremos adiante) e a sentença.

Examinamos um total de 116 redações de temas variados, escolhidos

de forma aleatória e distribuídas, eqüitativamente, entre estudantes de

quarta e oitava do 1º. grau e segundo ano do 2º grau, e mais 160 textos

didáticos de livros de Língua Portuguesa, Ciências, geografia e História (e

Estudos Sociais na 4ª), indicados para estes graus de escolaridade.

A 4ª e 8ª séries foram escolhidas por encerrarem o que se

convencionou chamar 10 grau menor e maior. Enquanto a 2ª do 20 grau

(Pedagógico) por ser aquela em que os alunos já reveram as primeiras

dificuldades de um novo grau de ensino e também pelo fato de aínda

permanecerem com aulas regulares, uma vez que o 3º ano é penneado pelo

estágio. Para a seleção dos livros didáticos de 10 grau, lançamos mão dos

ademos que a FAE (Fundação de Assistência ao Estudante) põe à

disposição dos professores para a escolha dos títulos a serem adotados.

lJ



Selecionamos os títulos que, segundo o departamento da FAE da Secretaria

de Educação do Ceará, foram os mais solicitados.

Quanto aos de 2° grau, seguunos a bibliografia indicada pelos

professores da escola em exame. Segundo os professores de Geografia c

Ciências, os livros usados nesta série são de 1° grau. Apenas Português e

História usam livros de 2° grau.

Este trabalho se organiza, essencialmente, em dois capítulos (além da

introdução, da conclusão e das referências bibliográficas): um que apresenta

os pressupostos teóricos em que se assenta esta investigação e que se

fundamenta nas propostas de Halliday (1989) e de Hunt (1983); outro que

contém a análise dos dados e a interpretação que oferecemos para os

resultados encontrados.

l~
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1. A COMPLEXIDADE TEXTUAL

A complexidade da estrutura textual pode se dar em diferentes

planos. Seguindo uma perspectiva funcional (cf. Halliday, 1985) e

multidimensional (cf. Biber, 1988), o texto pode ser visto como LUn

construto em que vários sistemas se encontram em constante interação e

desempenham diversas funções discursivas.

Um enfoque funcional demonstra que três macro-funções se

interrelacionam num texto, ideacional, relacinada à expressão do conteúdo;

a interpessoal referente ao ato de fala, ligado a situação comunicativa, a

textual, ligada à criação do texto como portador de uma mensagem.

Um enfoque multidirnensional permite abordar separadamente as

-árias dimensões' do texto, utilizando técnicas de análise distintas,

apropriadas a cada conjunto de fatores lingüísticos, como o formal, o

remático, o lexical e o extensivo.

16
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o plano formal relaciona-se à complexidade lingüística da sentença e

diz respeito ao "estilo" elaborado ou reduzido. De modo geral. os aspectos

formais considerados na análise de Biber (1988) são os tipos de período e

os tipos de oração. Na visão do autor, seriam menos complexos os período

simples, as orações coordenadas, as orações nominais e as orações com

verbos na voz ativa. Seriam mais "elaborados" os períodos complexos.' ou

compostos, as orações com verbo na voz passiva e as que apresentam

verbos no particípio ou no gerúndio. De acordo com Biber (1988), a voz

verbal, especificamente a voz passiva, constitui um dos recursos formais

que revelam complexidade lingüística.

Também Halliday (1989t associa o nível formal à complexidade

gramatical da sentença. De acordo com o autor, a complexidade gramatical

seria avaliável pela quantidade de orações "hierarquizadas" e pelo número

de relações paratáticas e/ou hipotáticas estabelecidas por cada uma dessas

orações. Entendam-se por orações "hierarquizadas" as que formam

3 Quirk (1985, apud BEAMAN, 1984) divide os tipos de sentença, em inglês, em simples, com uma só
oração, e complexas, com mais de uma. O autor define oração como uma estrutura com verbo finito, com
marcas de tempo, modo, aspecto e voz, e com constituintes como sujeito, objeto etc. Em Português, as frases
são classificadas como período simples com uma só oração e compostos com mais de uma oração. A oração
é definida como "a unidade do discurso marcada entre duas pausas, constitui a menor unidade de sentido do

i.scursoe encerra um propósito definido. Faz uso dos elementos de que a língua dispõe de acordo com
delemunados modelos convencionais. (Cf Bechora, 1964, 11/123).

resenha do ponto de vista hal1idayano é encontrável em Praxedes Filho, Pedro Henrique L.
ora Halliday, parataxe é uma relação entre orações independentes, não havendo modificação de

outra no nível formal, enquanto hipotaxc é uma relação entre uma oração independente ou
dominante e uma dependente, havendo modificação de urna pela outra. Mattoso Câmara (1984) porém,

. '0 de Halliday e considera parataxe a coordenação e hipotaxe a subordinação.
17



períodos simples e as que se relacionam por parataxe ou hipotaxe dentro d

períodos compostos muito longos. O que define a complexidade gramatical

de mTI texto é, portanto, o maior número de orações por período e o maior

número de elos estruturais inter-oracionais. Note-se que subjaz a esta visão

a idéia de extensão das estruturas oracionais, o que deixa entrever uma

interseção com o plano extensivo. Esta, porém, não é exatamente a noção

de complexidade sintática que defendemos neste trabalho, conforme

explicitaremos a seguir. O importante, neste momento, é apenas salientar a

relação entre complexidade gramatical e os planos de análise de mTI texto.

O que estamos concebendo como nível extensivo diz respeito à

extensão das unidades que constituem o texto, como a palavra (item

lexical), a oração, o período ou sentença e a "unidade-t". Hunt (1973)

chama de "unidade-r' a "unidade terminal mínima" usada para medir a

extensão e a complexidade nos conjuntos de orações. Trata-se da "menor

unidade em que o texto pode ser dividido sem deixar quaisquer fragmentos

de sentença como resíduo" (cf. HUNT, 1973:180). A capacidade de

onstruir unidades-t mais extensas é um dos indicadores de complexidade

gramatical, que revelam, em outras palavras, o grau de matmidade sintática

um redator. Outros indicadores são a extensão das orações, o coeficiente

de subordinação e a coordenação de unidades-t por sentença, que serão



explicados no item 32. Como sublinha o autor, esta proposta de avaliação

leva em conta todos os níveis de análise gramatical, e foi este o motivo qu

nos levou a adotá-Ia nesta pesquisa.

o nível temático está voltado para a elaboração do tema. Na visão d

Halliday (1989), a estrutura gramatical da oração realiza simultaneament

três significados ou metafunções: a experiencial, a interpessoal e a textual.

Pela perspectiva do significado textual, a oração se compõe de Tema, que

constitui o elemento inicial ou ponto de partida da mensagem; e de Rema,

que, sendo representado pelos elementos restantes, constitui o ponto de

chegada na elaboração da mensagem.

Há, no entanto, outras visões (cf. BERR Y, 1989) que elastecem a

concepção de Tema, vinculando-a a aspectos eminentemente sintáticos. O

Tema compreenderia uma unidade mais longa, que chega a comportar todos

os elementos ou orações que precedem o verbo da oração principal.

Observe-se que o nível temático, por esta visão, é um dos indicadores do

grau de complexidade gramatical de um texto. Quanto mais elaborado o

Terna, apresentando orações intercaladas na principal, ou subordinadas

antecedendo a principal, maior será a complexidade sintática.

19



Esta perspectiva, a nosso ver, confunde critérios de análise na medida

em que se vale de um recurso formal, sintático, para caracterizar uma

dimensão antes de tudo semântico-pragmática. Conforme define Halliday

(1994), o Tema é o assunto a respeito do qual o emissor falará ou

escreverá, enquanto que o Rema é o "restante da mensagem, a parte na qual

o Tema é desenvolvido" (cf. HALLIDAY, 1994:37).

A despeito de considerarmos extremamente relevante a dimensão

temática do texto, não concentraremos nossa investigação neste nível de

análise. Sugerimos, porém, que pesquisas nessa direção sejam

empreendidas, a fim de que se possa chegar a um diagnóstico mais

completo do grau de maturidade sintática dos textos produzidos por alunos

de curso médio.

o nível lexical conceme à densidade lexical nominal com que é

transmitida a informação. De acordo com Halliday (1989), um dos fatores

que contribuem para a densidade lexical é a freqüência relativa de um item

lexical em relação a outro. Um segundo fator seria o teor informativo de

certos itens lexicais e, mais importante ainda, a quantidade média de

informacão lexical por oração. Por fim, o autor aponta como fator relevante

a proporção dominante de "conteúdo" (no sentido de significado

lexicalizado) de uma oração. Halliday argumenta que a maior carga de

20



conteúdo lexicalizado é veiculada por grupos nominais, daí a importância

que dedica à questão da nominalidade.

Os planos lexical e extensivo representam as duas únicas dimensões

contempladas neste trabalho, por isso os próximos itens deste capítulo serão

dedicados a mTI aprofundamento dessas noções.

21



2. DENSIDADE LEXICAL

2.1 Freqüência de Itens Lexicais e Densidade Informacional

Segundo Halliday (1989, 79), a linguagem escrita apresenta uma

proporção mais alta de itens lexicais em relação ao total de palavras de um

texto, o que a toma mais densa do que a linguagem falada. A densidade

lexical seria, portanto, uma diferença típica entre estas duas facetas do

sistema de linguagem, a fala e a escrita.

Halliday toma como ponto de partida a clássica divisão de Bloomfield

(1933) das palavras em duas categorias: a de itens lexicais e a de itens

gramaticais. Salienta que o termo "itens" tem a vantagem de contemplar

ertas características que excedem as da palavra, da forma como esta é

onceituada. Os itens lexicais, conforme observa o autor, podem constituir-

de mais de uma palavra, como no inglês stand up, ou como nas locuções

verbais e adverbiais do português, do tipo deve estar, às vezes etc., as

qUaIS,para efeito de contagem, devem ser consideradas como um mesmo

22



item Iexical. Os itens lexicais, ou «palavras de conteúdo", são, pOIS,

constituintes de extensão variável.

Defende o autor, porém, que itens lexicais e gramaticais nem sempre

se diferenciam tão radicahnente: parece haver um continuum do léxico para

a gramática. Isto pode ser atestado por casos intermediários, como os de

certas preposições e certos advérbios.

Para medir a densidade lexical, Halliday (1989) sugere que alguns

aspectos sejam levados em consideração, dentre eles o da freqüência

relativa de um item lexical em relação a outro, bem como o do teor

informativo veiculado por cada item.

O vocabulário das línguas inclui várias palavras altamente freqüentes.

São termos gerais usados para indicar uma grande classe de fenômenos,

como coisas, pessoas, modo, fazer, ter, bom, muito etc. Apesar de serem

itens lexicais, estão em linha fronteiriça com itens gramaticais, porque

pertencem a uma classe não tão aberta quanto a dos itens lexicais

propriamente ditos e, além disso, muitas vezes realizam funções quase

gramaticais, como o nome genérico coisa, funcionando "quase como um

23



Por outro lado, os itens lexicais de baixa probabilidade de ocorrência

pronome", conforme observa Halliday (1989:64)5; ou como o verbo fazer,

funcionando como uma pro-fonna para remeter a segmentos maiores do

texto. Portanto, pela alta probabilidade de ocorrência, contribuem muito

pouco para a densidade infonnacional.

aumentam a densidade infonnacional, pela forte carga informativa que

transportam. É o que podemos constatar pelos seguintes exemplos extraídos

de um texto jomalístico, usada como parâmetro de adulto hábil.

(l) "... as mais modernas vertentes da ética foram apresentadas no

seminário, notadamente pelos professores estrangeiros." (jornal O POVO -

Caderno A - Coluna: Editorial- Pág. 4-24.03.96)

(2) Há, por assim dizer, uma auto-suficiência muito grande no sero

dos jornalistas brasileiros, fazendo com que nos tornemos árbitros da

verdade e senhores das decisões, não apenas da sociedade, como dos

poderes que a constituem, havendo quem defendesse posições conflitantes

5 Os exemplos a seguir, comentários sobre turismo, mostram o uso repetido do item "Coisas para substituir
outros itens.
(1) Ele nos traz muitas coisas boas, mas ... coisas ruins. As coisas boas ... As coisas nuns são ... (516 TC2).
(2) ... com a beleza dos artesanatos e outras coisas .,. Tem muita coisa por traz desse Fortal ( 54 TC 2).

A simbologia usada entre parênteses corresponde: S a sujeito; o número subseqüente ao número do
sujeito; T ao tema; C a um dos três temas pedidos, sendo os outros dois A e B; o último número, à série, 4
para 4ª, 8 para 8ª e 2 para 2" do 2° grau. Daqui por diante, todas as referências dos textos discentes
aparecerão abreviadas desta forma e nesta seqüência. Todos estes textos serão apresentados com ortografia
c pontuação regularizadas.

,
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Destacamos, nos exemplos acima, somente os itens lexicais de fato

menos freqüentes e, por isso mesmo, de alto poder informativo. Isto não

significa dizer, porém, que os outros itens lexicais presentes em (l) e (2)

sejam casos fronteiriços.

com o papel da categoria, como ser porta-voz de grupos econômicos e/ou

políticos, aceitar presentes de informação, exercer atividades paralelas em

choque com as suas funções em empresas jornalísticas. (idem)

Também a repetição, que, na concepção de Halliday, inclui os

cognatos, é outro fator responsável pela baixa densidade infonnacional e,

conseqüentemente, pela baixa densidade lexical. Exemplos:

shoppings. (S 1 Te 4)

(3) o turismo traz vantagens porque o turismo traz dinheiro. Os

turistas vêm para cá visitar as montanhas, as praias, as casas de jogos e os

(4) O que leva !Una criança a ir para as filas são as condições

financeiras e morais de sua família. Essas conseqüências levam as crianças

a praticar pequenos furtos, se drogar e até mesmo matar uns aos outros. (S4

T

.ote-se. nos exemplos acima, a repetição literal de turismo; a

utiliza cão do cognato turistas; o emprego do mesmo verbo levar, embora
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com flexões distintas: e a repetição de criançais). Tais ocorrências

diminuem o grau de densidade lexical do texto.

o reconhecimento de que certos itens lexicais são responsáveis pela

baixa densidade lexical de um texto levou Halliday a propor subdividir a

categoria item lexical em duas: a de itens lexicais de alta freqüência e a de

itens lexicais de baixa freqüência, atribuindo-Ihes pesos diferentes, para

efeito de mensuração. Os de alta freqüência deveriam ter, assim, menor

peso, e os de baixa freqüência, um peso maior. Ressalte-se que os itens

lexicais de alta freqüência incluem não apenas os itens com alta

probabilidade de ocorrência, do tipo gente, povo, coisa etc, como também

os que constituem repetição, em sentido amplo."

A esses itens, repetidos ou de alta frequência, Halliday atribui peso 2,

enquanto que, aos de baixa freqüência, peso 3. Justifica o autor que um

item de baixa probabilidade de ocorrência porta mais teor informativo, daí

por que é necessário conferir-lhe maior peso.

Esta mesma forma de mensuração foi usada por nós. Atribuímos peso

dois às palavras de maior freqüência e às repetições e peso três às de

freqüência mais baixa.

6 Quando falamos em repetição, nos referimos a cognatos e estamos aludindo a textos referenciais. Estão,
utanto. excluídos desta análise as repetições para efeitos estilísticos. Daí porque trabalhamos, na medida do

ivel, com textos informativos.
26



2.2 Oração e Densidade Informacional

Sabe-se que os itens lexicais não são colocados LUn ao lado do outro

sem nenhum critério, mas ordenados em uma unidade gramatical maior: a

oração. É, de fato, nesta unidade maior que os significados são

"empacotados"; é nela que "os construtos semânticos de diferentes tipos

são mantidos juntos e integrados em um todo". (cf. HALLIDA Y, 1989: 66).

Por isso defende o autor que é esta unidade gramatical - a oração -, e

não os itens lexicais em si mesmos, que realmente determina a densidade

informativa de um texto. A oração, como argumenta Halliday, é a porta de

passagem da semântica para a gramática, já que integra diferentes

conjuntos de significado correlacionados a toda uma estrutura gramatical.

Halliday (1989: 67) concebe a oração como urna construção tríplice de

significados:

(a) como representação dos fenômenos da experiência, tal como são

interpretados pelos membros de uma cultura- função experiencial ou

ideacional;
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(b) como expressão da função da fala através das categorias de modo-

função interpessoal;

(c) como uma unidade organizada na forma de Tema e Rema - função

textual.

28

Por essas razões, elegemos, seguindo Halliday, a oração como unidade

de medida da densidade lexical. A densidade deve corresponder, portanto, à

razão do número de itens lexicais pelo número de orações ocorrentes mun

texto, e não à razão do número de itens pelo total de itens ocorrentes. O

exemplo (5) ilustra o cálculo sugerido:

(5) Existe muitos pontos turísticos Ii que o turista, Ilquando vem a

Fortaleza,!1 tem, como as lindas praias, os museus, os artesanatos daqui Ii

que muitos compram Ii e voltam sempre.

Os hotéis mais confOltáveis e mais baratos, as músicas sertanejas,

forró e restaurantes Ii que servem as comidas típicas do Nordeste Ile,

Ilquando os turistas acabam-se as férias,!1 voltam sempre. (S15 TB 2.)

Em (5), registramos 32 itens lexicais, dos quais 10 recebem peso 2, ou

por constituírem repetições, como "turísticos", "turista", "turistas",

"voltam/ voltam", "sempre/ sempre"; ou por serem itens de alta freqüência,

om baixa carga informativa, do tipo "muitos", "tem"; ou ainda por



representarem casos limítrofes, como o advérbio "dagui". Aos demais,

atribuímos peso 3. As orações do texto somam, ao todo, nove. Em certos

períodos sintaticamente mal construídos, como o do segundo parágrafo,

precisamos contar como oração mesmo as estruturas em que falta o verbo,

como "os hotéis mais confortáveis e mais baratos, as músicas sertanejas,

forró e restaurantes".

Halliday (1989: 61) inclui na categoria de itens gramaticais

"algumas classes de advérbios", não especificando, porém, quais. Achamos

por bem considerar como itens lexicais somente os advérbios que

constituem livremente sintagmas nominais e os tenninados em mente.

Somando-se todos os itens de peso 2 (= 20) com os de peso 3 (= 66),

obtemos um total de 86, que, dividido pelo número de orações (9), resulta

muna média de 9.55. O texto em exame, portanto, apresenta, segundo a

proposta de Halliday, densidade lexical média de 9.5.
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2.3 A Nominalidade

A nominàidade apresenta como uma noção de fundamental

unoortancra na proposta de Halliday. Como argumenta o autor, na oração -

termina a densidade infonnacional, a proporção maior de

0-- é transportada pelos grupos normnais: pelos nomes e seus

adjetivos modificadores. Muitas coisas só podem ser ditas através

onstruções nominais, por isso, nas palavras do autor, "o significado

lexical é amplamente veiculado pelos nomes" (cf. HALLIDA Y, 1989: 72).

Dentro da estrutura do grupo nominal, além do nome-núcleo, existem

outras funções como de adjetivos modificadores que, por sua vez, também

contêm informação lexical. Já os grupos verbais, em contraste, contêm

somente um único elemento lexical: o próprio verbo.

A oração comporta uma grande flexibilidade na quantidade de

elementos que a compõem, podendo estender-se de quatro modos:

a) através de sintagmas preposlclOnals, que, por sua vez, podem

funcionar:

- como elementos circunstanciais na oração;
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não funcionam em sintagmas preposicionais: "deixam-se, pequenos

- como elementos pós-modificadorcs no grupo 1I0mil1()1.

b) através de grupo nominal que, por sua vez, pode ter:

- uma função circunstancial na oração;

- uma função de pós-modificador dentro do grupo nominal na oração.

c) através de pré-modificadores do grupo nominal;

d) através de oração adjetiva como pós-modificador do grupo nominal.

Constituem exemplos dessa elasticidade as seguintes ocorrências de

nosso corpus:

* Extensão através de sintagmas preposicionais:

(6) Devido à dilatação dos corpos pelo calor, no assentamento de

trilhos nas ferrovias, deixam-se pequenos espaços (...). (Ciências 1, 8f

Em (6), existem dez itens lexicais sublinhados, dos quais somente três

espaços". Os outros sete, que ocorrem em sintagmas preposicionais,

operam de dois modos: ou como elementos circunstanciais da oração, como

Este trecho foi extraído de um dos livros didáticos de Ciências de 8ª série, que estamos identificando
como L A referência completa se encontra nos anexos. O número 8 se refere à oitava série. A partir de
agora, todas as referências dos livros didáticos obedecerão a esta ordem.
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"devido à dilatação dos corpos pelo calor"; ou como pós-rnodificadores do

grupo nominal, como "dos corpos", "de trilhos" etc.

* Extensão da oração através do grupo nominal:

Retomando o exemplo (6), vemos que, assim como o sintagma

preposicional pode ocorrer na oração ora com função circunstancial, ora

como pós-modificador de um grupo nominal, da mesma forma um grupo

nominal pode funcionar como participante da oração e como participante do

sintagma preposicional.

Dos seis grupos nominais da oração, observamos que cinco funcionam

como participantes de sintagmas preposicionais.

Em vista disso, Halliday chama a atenção para o princípio recursivo

que orienta a estrutura oracional, de modo que um grupo nominal pode

ocorrer num sintagma preposicional, e este, por sua vez, pode funcionar

num grupo nominal. Esta operação de sub-hierarquização permite acomodar

um grande número de itens lexicais.

* Extensão da oração através de pré-modificadores:

(7) Nesse período, o limitado comércio de trocas diretas foi dando

lugar a um comércio mais amplo. (Estudos Sociais 1, 8)

"
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Note-se que, em (7), o grupo nominal "o limitado comércio de trocas

diretas", cujo núcleo é "comércio", traz LUTI pré-modificador, "limitado",

que, neste caso, é constituído somente por um item lexical, mas que poderia

constar de outros.

* Extensão da oração através de oração adjetiva como pós-

modificador do grupo nominal:

(8) A cidade de Atenas, que teve LUTI papel importante na vitória

contra os persas, saiu da guerra fortalecida e prestigiada. (Estudos Sociais

I, 8)

No exemplo acima, o grupo nominal sublinhado, cujo núcleo é

"cidade", apresenta um pós-modificador constituído por uma oração

adjetiva.

Além da estrutura do grupo nominal em si, um outro fator contribui

para o fenômeno da nominalidade: a estrutura da mensagem. Toda oração,

lembramos, é constituída de Tema e Rema. Mas é no Tema que o falante

expressa suas intenções comunicativas. Discursivamente, portanto, o Tema

sena, pela visão de Halliday, o elemento mais importante.

Gramaticalmente, o Tema é um elemento tipicamente nominal; não pode ser

um grupo verbal. Daí a relevância que tem para a proposta do autor.
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A densidade lexical da linguagem escrita deve ser medida,

conseqüentemente, de acordo com a sugestão de Halliday, pelo número de

itens lexicais por oração, bem como pelo peso infonnacional, e se

caracteriza por uma forte tendência a codificar o conteúdo lexical em

fonnas nominais de variados tipos.

3.•

2.4 Densidade Lexical e Complexidade Sintática

Uma vez que a pressão para a nominalidade conduz à maior extensão

das orações, podemos afirmar que esta análise converge para as duas

dimensões textuais que este trabalho investiga: a lexical e a extensiva.

Existe, realmente, uma relação entre a densidade lexical e a extensão de

sentenças, que, conforme veremos com Hunt (1983), é uma importante

medida de complexidade sintática. Se um dos principais recursos para

tomar as orações mais extensas é usar nominalizações, então a habilidade

de elaborar orações mais longas implica ter o domínio do emprego de

nomes e dos mecanismos de nominalização.

Entendemos, dessa forma, que as propostas de Halliday, quanto à

densidade lexical, e de Hunt, quanto à complexidade sintática, ainda que se



apresentem metodologicamente dissociadas, aproximam-se, na verdade, no

que diz respeito aos propósitos que almejam: avaliar o grau de

complexidade gramatical de um texto.



3. COMPLEXIDADE SINTÁTICA

abilidade de combinar sentenças, segundo Hunt (1973), representa

mdrce de maturidade sintática. A combinação de sentenças pode operar-

dois modos: o primeiro via modificação do nome, que se dá pela

redução de uma oração a um simples modificador; o segundo, por

nominalização, que é obtida através da redução de uma sentença inteira a

urna oração ou a um sintagma nominal. Estas duas operações só são

alcançadas num estágio avançado na arte de combinar sentenças, LUn

processo que Hunt (1983) denomina Teoria da Consolidação. Como define

o autor:

A Teoria da Consolidação diz que, dadas certas coisas para

dizer, o escritor mais velho tem a habilidade sintática de

transformar um grande número de sentenças de base em uma

única unidade-t e em uma única oração. Isto é o que torna mais

longas suas orações e unidades-t. Ele obtém uma extensão maior

porque consegue maior profundidade. (HUNT, 1983: 109).
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A proposta de Hunt foi, inicialmente, idealizada a partir dos

pressupostos teóricos da Teoria Padrão Estendida, a qual, já se sabe, foi

substituída por outros modelos mais recentes da teoria gerativa. Embora os

princípios transfonnacionais tenham sido inteiramente abolidos, a

habilidade de técnicas de combinação de sentenças, para estender e

mcorporar orações, pennanecem válidas como parte da competência

lingüística do falante, independentemente de qualquer modelo teórico.

Este trabalho não se fundamenta, pois, nos postulados do gerativismo:

apenas lança mão do aparato metodológico de Hunt para mensurar o grau

de complexidade sintática dos textos que nos propomos examinar, o que o

tronou possível a conciliação com proposições de halliday. É importante,

porém, esclarecer que nos apoiamos basicamente no funcionalismo de

Halliday, que defende a integração dos diversos sistemas da língua com as

metafunções a que correspondem.

Todavia, mesmo não adotando a base teórica gerativista, faremos uma

breve resenha de como se originou a proposta de Hunt dentro da Teoria

Padrão Estendida.
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3.1 Como transformar sentenças pequenas em grandes

Hunt (1973) defende que o conhecimento das regras

transfonnacionais possibilitaria ao aluno dominar não apenas os tipos de

combinação de sentenças possíveis, mas, sobretudo, o modo de combiná-

Ias, isto é, as operações que deveria empreender para se tomar um escritor

maduro.

para este autor, a capacidade de transformar sentenças curtas em

longas, se inicia com o que intitula transformações simples. A partir das

frases de base, terminologia que reconhece não estar sendo usada nas

publicações recentes, os alunos fariam simples transformações, como

dec1ativas em interrogativas e negativas, ativas em passivas. O passo

seguinte seria combinar duas sentenças para formar uma nova, um estágio

mais avançado. A combinação se inicia com orações coordenadas, usando

conectivos "e". Em seguida surgem as combinações com subordinadas

adverbiais. Pesquisas comprovam que estas aumentam do Jardim a 7ª série

e da 4ª série para o 2° grau. Vem, então, as adjetivas que quando mais

maduros, os alunos transformam em simples modificador. Seguem-se as

substantivas então.
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A capacidade de combinar sentenças de base, de acordo com o autor,

é, portanto, uma MARCA DE MATURIDADE, de tal modo que crianças

mais velhas e de QI mais alto realizriam estas operações com mais

freqüência.

Outra evidência que justificaria o critério de maturidade postulado por

Hunt está no fato de que no início da escolaridade, em geral, os alunos, por

serem de faixa etária mais baixa, justapõem orações empregando o

conector e, com muito mais freqüência do que os ahmos mais velhos e os

adultos hábeis, como já aludimos. Isto se constata muito claramente nos

exemplos de nosso corpus, discutidos abaixo:

(9) ... em suas casas eles não têm amor, carinho dos seus pais e eles

são espancados por eles. E eles mandam os seus filhos irem para a rua para

pedir esmolas e nas ruas encontram amigos (...) e às vezes são pegos pela

polícia e são maltratados por eles e depois de ser maltratados (...) e às vezes

quebram um braço (...) e assim vai ... (S2 TA 4)

(10) Os pais batem muito nas crianças e as crianças não querem viver

esta vida e elas vão embora, dormem na rua (...) e depois o pai sente falta

da criança e depois vai atrás dela e quando encontra o filho não quer mais ...

S4 TA 4)



Observe-se, em (9) e (10), o emprego intensivo do conector e, ligando,

muitas vezes, orações coordenadas, como "em suas casas eles não têm

amor, carinho dos seus pais e eles são espancados por eles" e em "Os pais

batem muito nas crianças e as crianças não querem viver esta vida e elas

vão embora".

Como afmna Hunt, a criança inicia justapondo orações, evolui para a

aplicação de regras de encaixamento de sentenças, empregando conectores

de subordinação que introduzem orações adverbiais e adjetivas. À medida

que os alunos avançam em idade e em escolaridade, cresce,

consideravelmente, o uso de subordinadas. Verificamos, em nossos dados,

que alunos mesmo na quarta série utilizam-se de conectores como porque,

para, quando, como nos seguintes exemplos:

(11) Eu sou a favor da pena de morte porque se a pessoa comete um

erro ela tem que pagar pelo erro que fez. (S 1 TB 4)

(12) Eu acho que devia ter uma multa para punir aqueles que fazem

coisas ilegais contra o regulamento. Muitos turistas querem fazer

contrabando, roubos e várias outra coisas ruins. (S5 TC 4)

(13) Mas as outras vezes os turistas trazem sujeira, quando eles vêm

para o Ceará (SI TC 4)



Em (12) e (13), os alunos empregam os conectores adverbiais para e

quando, o que aponta, de fato, para uma maior freqüência de orações

adverbiais nessa faixa de escolaridade e, daí, para um maior

amadurecimento sintático. Note-se, aliás, que o porque, em (11), inicia não

exatamente uma oração subordinada adverbial, mas uma coordenada

explicativa, o que é compatível com a faixa etária e a escolaridade da

criança. Estruturas semelhantes com o porque mostraram-se bastante

freqüentes, como em:

(14) ... a vida dele é muito triste porque nas ruas ele aprende a

roubar, a matar, a se drogar. (S2 TA 4)

Também as orações subordinadas adjetivas se revelaram muito

freqüentes entre alunos de quarta série, como demonstram os exemplos (15)

e (16).

(15) ...Mas também tem aqueles turistas que vêm para cá só para

vender coisas roubadas ou para vender drogas, por isso que Fortaleza e

Ceará não vão para a frente. (S 1 TA 4)

(16) ...Eles também pedem esmolas e tem muitas pessoas que não dão

e eles pegam alguma coisa e sai correndo. (S10 Te 4)
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Em (15) e (16), vemos que crianças de quarta série, por exemplo, já

conseguem empregar subordinadas adjetivas, como as restritivas em grifo,

(linhas introduzidas pelo relativo que.

o uso de adjetivas mostra, pois, algum avanço na capacidade sintática

das crianças. Como aponta Hunt (1973:179), "à medida que as crianças

amadurecem, elas usam mais e mais orações adjetivas". Elas já revelam

um certo avanço, porque operam encaixamentos, não se limitando apenas à

justaposição de orações.

De acordo com a proposta de Hunt, o próximo passo será a

transformação de uma adjetiva em um simples modificador lexical. Esta

operação, seguindo o modelo gerativo que a embasa, é realizada por uma

regra de deleção ou apagamento. O autor afirma que quanto mais maduro o

escritor, maior o uso de reduções de adjetivas a um modificador. E quanto

maior o número de reduções, maior o grau de maturidade sintática. É o que

podemos constatar pelo exemplo (17) extraído de um texto de quarta série

que, embora não pertença a nosso corpus, presta-se perfeitamente ao que

pretendemos demonstrar.

1.



(17) A bola era muito oval, ela queria ser uma bola como as oficiais,

como aquelas que jogam no futebol mundial, mas ela não era. Ela era

aquelas bolas que os moleques jogam na rua.

Uma maneira de reduzir algumas orações de (17) seria transformar

adjetivas em meros adjetivos, do tipo "a bola, que era muito oval" em "a

bola oval"; ou, ainda, transformar adjetivas em locuções adjetivas, como

"aquelas// que jogam no futebol mundial" em "as do futebol mundial".

Do mesmo modo, a capacidade de operar transformações por

nominalização seria também um índice de mais maturidade. Esta é muito

mais freqüente em textos de adultos hábeis, os quais, segundo o autor, têm a

habilidade de incorporar uma série de informações em uma única sentença

com relações altamente complexas.

o processo consiste em transformações do tipo:

Alguém observa algo = observação de algo por alguém.

Mostraremos como os adultos hábeis costumam usar estes artificios,

exemplificando-os com algumas passagens de um texto jornalístico. Para

HlU1t(1983), foram articulistas de revistas e jornais, os que considerou

adultos hábeis. Também Marques (1995), na tentativa de coletar o
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português referencial médio, se utiliza de textos jornalisticos e de revistas

especializadas em economia.

(18) O tema ética está em toda parte, como uma exigência da

sociedade brasileira, cansada, talvez, de arranjos, dubiedades, golpes

morais. (jornal O Povo - 24.6.96 - Coluna de Opiniões e Editorial - Pág.

3A).

(19) O seminário, patrocinado pela fundação Robert R. McConnick,

do jornal Chicago Tribune, dos Estados Unidos, organizado pelo

International Center for Journalists, contou com o apoio do Instituto de

Estudos Avançados, da USP e do Instituto Gutemberg de São Paulo. (idem)

Em (19), são usados os adjetivos "patrocinado", "organizado" ao invés

das orações adjetivas que foi patrocinado /que foi organizado, fazendo,

portanto, pleno uso do processo de redução.

Em (18), percebemos o emprego da nominalização "uma exigência da

sociedade brasileira" no lugar de uma estrutura verbal do tipo como algo

que a sociedade brasileira exige.

O recurso de usar simples item lexical no lugar de uma oração adjetiva

e de utilizar a nominalização em "exigência" no lugar do verbo "exige", faz

com que se estendam as sentenças mas, não sejam aumentadas as orações.



Tais mecanismos elevam a densidade lexical, uma vez que aumentam o

número de itens de alto teor informativo, diminuindo o número de orações.

Conseqüentemente, com a redução do número de orações, conforme

demonstraremos adiante, eleva-se a complexidade sintática.

3.2 UMA MEDIDA DE MATURIDADE SINTÁTICA - A PROPOSTA DE
HUNT

Até os anos 60, a média de sentenças longas e o acréscimo de

subordinadas foram consideradas índices de maturidade sintática. De

acordo com McCarthy (1954, apud HUNT, 1983:100) " ...a média de

sentenças longas é a mais sólida, facilmente determinável, objetiva,

quantitativa e facilmente compreensível medida de maturidade lingüística

(...) Aparentemente a extensão de orações é algo controlado ou restrito pela

natureza da língua e qualquer aumento na extensão de sentenças ocorre em

níveis mais altos de idade e é obtido principalmente através da adição de

mais orações subordinadas".

Hunt (1973) afirma que os três índices apontados até os anos 60

compreendem:



a) a média de sentenças longas;

b) a média de orações longas;
. ~..

c) a freqüência de orações subordinadas.

Segundo o autor (cf. HUNT, 1983), esses índices foram suplantados

por estudos que examinaram a escrita de alunos do início ao fim da

escolaridade média, a escrita de adultos hábeis, bem como a escrita de

crianças com QI médio e superior, e ainda o desempenho de crianças

falantes de línguas bastante diferentes.

o autor toma cada um dos índices e vai mostrando por que não se

sustentam como os melhores índices de amadurecimento sintático. Em

primeiro lugar, tratando de sentenças longas, assegura a ineficácia da

medida, demonstrando que uma sentença pode ser longa em virtude de o

escritor não dominar bem os sinais de pontuação, por exemplo. E menciona

um texto da 4ª. série em que um aluno escreveu, em uma única sentença, 68

palavras, porque não sabia pontuar.

Em segundo lugar, demonstra a fragilidade da proposta que aponta o

número de orações subordinadas como boa medida de maturidade sintática.



Em pesquisa com alunos de 4a. série, de 8a., de 20 grau e com adultos

hábeis, Hunt (1983) constata que a média de sentenças longas aumenta

realmente com a idade, conforme já afirmara McCarthy( 1954), porém alega

que o critério da extensão por acréscimo de orações subordinadas está

longe de ser satisfatório em termos de avaliação da complexidade sintática.

Hunt (1973) propõe algumas formas para avaliar o amadurecimento

sintático, formas que contemplam não só o número de palavras por

sentenças, mas o de orações, o Índice de subordinadas e, sobretudo, os

mecanismos de extensão, de redução e de nominalização.

Argumenta que a extensão não pode ser relacionada a uma unidade

como a oração, apenas. Qualquer aumento de extensão de sentenças que

ocorre em faixas etárias mais altas é obtido principalmente pelo

alongamento de orações, não pela adição de mais subordinadas.

A partir dessas considerações, o autor propõe uma nova medida de

avaliação: as "T-unit", ou unidades-t, unidades terminais mínimas, que

constituem "as menores unidades do discurso nas quais um pedaço do

discurso pode ser recortado sem deixar qualquer fragmento de sentença

como resíduo" (HUNT, 1973:180).



A unidade-t pode ser compreendida por um período simples ou

composto por subordinação (com uma oração principal e uma ou mais

orações subordinadas), ou por uma oração coordenada, ou ainda por duas

coordenadas entre si, mas que são subordinadas. Pode ter extensão

variada: ou curta, com menos de dez palavras, ou média, contendo entre dez

e vinte palavras, ou longas, tendo acima de vinte palavras.

Com o suporte desta proposta, Hunt reavalia a afirmação de

McCarthy, argumentando que a extensão aumenta justamente porque

aumenta a extensão de unidades-t.

A partir da concepção de unidade-t, o autor sugere uma fórmula que

pode descrever com muito mais precisão a maturidade sintática, porque leva

em conta não apenas a extensão de sentenças, mas o modo como se

processa a extensão. Exibiremos, a seguir a fórmula do autor, para uma

melhor compreensão da proposta:

x N°.unidades-t
N°. sentenças

N°. palavras
N°. sentenças

N°. palavras
N°. unidades-t

o número de palavras por unidade-t nos dá a extensão da unidade-t,

e pequena, média ou longa. Já o número de unidade-t por sentença, que

T
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representa a coordenação de unidade-r, constitui a quantidade de unidade-t

que uma sentença possui. Quanto maior o número de unidade-t por

sentença, menor o grau de maturidade sintática, e quanto menor, maior o

grau de maturidade. Isto significa que, quando o redator escreve menos

unidade-t por sentença, é porque as escreve mais extensas, o que indica

maior maturidade gramatical.

A relação aritmética entre as medidas presentes na fórmula permite

verificar por que a extensão da sentença aumenta ao longo da escolaridade:

seu aumento se deve ao aumento da extensão de unidades-t.

Baseado em vários instrumentos de medida, Hunt (1983) estabelece

coeficientes médios de desenvolvimento sintático, derivados da análise de

textos produzidos por alunos de 40, 80, 20 (20 grau) e por adultos hábeis,

que apresentamos no quadro abaixo.

o quadro foi organizado por nós para melhor visualização dos dados

obtidos por Hunt (1983).



o número de unidades-t por sentença até o 20. grau, e se mantém estável até

Quadro 1: Distribuição do número de unidades-t por sentenças e de

palavras unidadc-t em alunos c adultos hábeis.

~

quarta oitava segundo adultos
Medidas

Unidades-t por 1,6 1,4 1,2 1,2
sentença

(coordenação de
unidade-t)

Palavras por 8,6 11,5 14,4 20,3
unidade-t (extensão

de unidade-t)

Os dados mostram que o número de palavras por unidade-t aumenta

progressivamente da 4a. série para o nível de adultos hábeis, mas decresce

Os Índices revelam, ainda, que, se há um aumento gradual do número

o último nível. Isto significa que os adultos utilizam mecanismos de

extensão de unidade-t, reduzindo o número de unidades-t por sentença. Em

outras palavras, os adultos conseguem construir unidades-t mais longas.

de palavras por unidade-t, em todos os níveis, este aumento é sensivelmente

mais acentuado do nível de 20. grau para o de adultos hábeis.



No sentido de demonstrar que o acréscimo de orações subordinadas

não constitui uma boa medida de maturidade sintática, Hunt( 1983) sugere

urna nova fórmula que cobre o conteúdo da anterior, mas que oferece mais

outros recursos de avaliação, como o percentual de orações por unidade-t e

o de palavras por oração:

x N°. orações
N°. unidades-t

N°. palavras
N°. unidades-t

N°. palavras
N°. orações

o número de orações por unidade-t nos dá o coeficiente de

subordinação. Já o número de palavras por oração nos dá a extensão da

oração. No Quadro 2, que organizamos com o intuito de ilustrar melhor os

dados do autor, obtidos em pesquisa referida acima, apresentamos o que

sugere Hunt (1983).

-1



Quadro 2: Distribuição do número de orações por unidade-t e de

palavras por oração em alunos e adultos hábeis.

~

quarta oitava segundo ano Adultos
Medidas
Oração por unidade-t 1,3 1,4 1) 1,8

(coeficiente de
subordin.)

Palavra por oração 6,6 8,1 8,6 11,5
(extensão de oração)

o que podemos constatar, pelos dados acima, é que não há um

aumento significativo no coeficiente de subordinação de mTI nível para

outro, o que evidencia a afirmação de Hunt de que o número de

subordinadas não é uma boa medida de maturidade sintática. Se o fosse, os

índices aumentariam de uma faixa para outra. Percebe-se algum progresso

subordinadas, os alunos de 20. grau se aproximam dos adultos hábeis.

apenas da 8a série para o 20 grau. Realmente em número de orações

Em compensação, quanto à extensão de orações, os de 20. grau

guardam uma grande distância dos adultos hábeis. Hunt conclui, então, que

a extensão de sentenças, em níveis mais altos de escolaridade e de idade é

ocasionada pelo alongamento de orações, não por acréscimo de

subordinadas.
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A combinação das duas fórmulas possibilita a visão dos fatores que

estão envolvido na maturidade sintática:

N°. paI. X N°. or. = N°. paI. X N°. lill-t N°. paI.

N°. sent. N°. sent.N°.or. N°. un-t N°. un-t

Tomando cada um dos indicadores apresentados em sistemas de

frações, a leitura da fórmula será respectivamente: Extensão de Orações

multiplicado por Coeficiente de Orações Subordinadas, que é igual à

Extensão de Unidades-t multiplicado por Índice de Coordenação de

Unidade-t, que é igual à Extensão de Sentenças.

Os índices médios estabelecidos por Hunt permitern, a professores de

inglês, determinar a idade aproximada do autor de um texto ou a série por

ele cursada e seriam, portanto, instrumentos úteis na avaliação da redação

de estudantes.

Levantar esses índices em redações de alunos de escolas públicas de

Fortaleza seria, julgamos, urna primeira contribuição para o estabelecimento

de parâmetros objetivos a serem usados em avaliação de redações, no que

se refere à sua complexidade sintática.



4. COMO AVALIAR O AMADURECIMENTO SINTÁTICO - UM
PERCURSO HISTÓRICO

Os estudiosos da complexidade sintática divergem quanto aos fatores

que causam tal complexidade. Beaman (1984) realiza um levantamento -

que resruniremos a seguir - dos principais trabalhos que analisam os fatores

de complexidade sintática, ao contrapor língua falada a língua escrita.

Embora a diferença entre fala e escrita fuja aos propósitos deste trabalho, a

análise da autora é de certo interesse na medida em que discute as diversas

opiniões sobre como avaliar a complexidade gramatical de um texto.

O'Donnell (1974, apud BEAMAN, 1984) não se limita à simples

relação entre complexidade e subordinção. Aponta a maior complexidade

da escrita sobre a fala como sendo determinada pela extensão das sentenças

e a profundidade dos encaixamentos. Usando a unidade-t de Hunt (1973),

constata que as unidades sintáticas na escrita são mais extensas do que na

fala, o que indica maior complexidade sintática.



----- -- "'C9

Q'Donnelldefende a existência de um número significativamente

maior de orações dependentes no discurso escrito, como gerundivas,

participiais e adjetivas atributivas, além de construções passivas, de

auxiliares modais e perfectivos, em oposição ao discurso falado, que

contém muitas orações nominais, infinitivos e auxiliares progressivos.

Chafe (1979), usando, por outro lado, uma perspectiva cognitivista,

constata que a escrita apresenta, de fato, estruturas sintáticas mais

complexas, constituídas principalmente de orações subordinadas. Justifica,

no entanto, que isto é ocasionado pela relação escritor-audiência: enquanto

que escritor e audiência são como que abstraídos de seu tempo e espaço,

falante e ouvinte, na fala, não o são. Como afirma o autor, a escrita tem uma

qualidade "isolada, destacada" ("detached"), em oposição à fala, que

apresenta uma qualidade "envolvida" ("involved"). A lentidão da produção

escrita permite ao escritor "integrar" suas idéias num todo mais complexo

e coerente.

Esta visão é corroborada, em parte, por Tannen (1980), no que diz

respeito à maior complexidade sintática da escrita. No entanto a autora

discorda de Chafe quanto à afirmação de que a linguagem falada exige

maior envolvimento dos participantes do que a escrita. Segundo Tannen, a

escrita, apesar de revelar maior complexidade sintática, apresenta inúmeros



traços de envolvimento, uma vez que as narrativas literárias escritas, por

exemplo, fazem uso de traços da língua oral porque dependem, para maior

eficácia, de um envolvimento interpessoal.

- apoio em estruturas morfossintáticas adquiridas inicialmente na vida;

Vemos, então, que ambos os autores tomam como pressuposta a maior

complexidade sintática da escrita, reconhecendo a importância das

estruturas de subordinação para tanto. A discordância advém não desta

constatação, mas da explicação que atribuem a tal complexidade na escrita.

Tannen, por exemplo, associa o nível de complexidade aos diferentes

esquemas cognitivos que subjazem aos diversos gêneros textuais.

De alguma forma, as idéias de Chafe convergem para a noção de maior

planejamento da modalidade escrita, um ponto de vista também partilhado

por Ochs (1979, apud BEAMAN, 1984). Para a autora, uma das

características mais típicas da língua falada é o não-planejamento.

Ochs descreve quatro traços caracterizadores do discurso falado, não

planejado:

- apoio no contexto imediato para expressar proposições;



- tendência para repetir e substituir itens lexicais na expressão de uma

proposição; e

- similaridade de forma e conteúdo de atos sociais seqüencialmente

organizados.

Dentre os quatro traços, Ochs destaca o segundo, o aporo em

estruturas morfossintáticas iniciais, como sendo importante para a análise

da complexidade sintática no discurso. Um discurso não-planejado

apresenta uma estrutura sintática semelhante às usadas pelas crianças nos

estágios iniciais do desenvolvimento lingüístico. As crianças mais jovens

"empregam mais estruturas coordenadas (em vez de subordinadas) do que

as crianças mais velhas, além de usarem mais construções constituídas de

nome e detenninante (em vez de orações adjetivas), modificadores dêiticos

(em vez de artigos definidos), voz ativa (em vez de passiva), e tempo

presente (em vez de passado e futuro)" (cf. BEAMAN, 1984:50).

Desse modo, porque dispõe de maior tempo, o escritor produziria um

texto com orações sintaticamente mais complexas, exibindo maior número

de subordinadas bem como outros indicadores de complexidade gramatical.

Esta visão, como podemos perceber, conflui para a perspectiva hunteana de

graus. de maturidade sintática. Ochs acrescenta, porém, que essa progressão

I



do desenvolvimento Iingülstico se dá a partir de uma direção: dos recursos

pragmáticos para as estruturas sintáticas conectadas. Quanto mais planejado

o discurso, menor o uso dos recursos pragmáticos e quanto menor o apoio

no contexto imediato maior o uso de estruturas sintáticas mais complexas.

Todos estes autores parecem convergir, portanto, para um núcleo

comum: o de que o aumento de orações subordinadas e de estruturas mais

extensas determina o grau de complexidade de mTI texto, mas é preciso

explicar o que condiciona tal característica da linguagem escrita.

Beaman (1984) divide as opiniões sobre complexidade gramatical em

dois grupos de lingüistas: mTI que defende a escrita como gramaticalmente

mais complexa do que a fala; outro que se enquadra numa posição

exatamente oposta, isto é, que defende a fala como mais complexa. É fácil

perceber que os autores mencionados acima pertencem ao primeiro grupo.

No segundo grupo, estariam Halliday (1989), Poole e Field (1976) e,

em parte, a própria Beaman.

De acordo com Poole e Field, a fala apresenta mais subordinação e

advérbios, revelando, assim, estruturas sintáticas mais elaboradas, embora a

escrita contenha períodos mais longos, sintagmas verbais mais complexos e

maior freqüência de adjetivos.



Tal disparidade de posicionamentos, segundo Beaman, se deve ao

pouco controle das amostras investigadas, as quais nem sempre são

perfeitamente comparáveis, por pertencerem ou a gêneros discursivos

distintos, ou a registros diferentes.

A autora argumenta, então, em favor da consideração destas variáveis:

gênero discursivo, grau de formalidade e propósito, para avaliar a maior ou

menor incidência de coordenação e subordinação muna comparação entre

fala e escrita.

Partindo desta constatação, Beaman trabalha com uma amostra

controlada quanto a estes três aspectos, optando pelo gênero narrativo, por

um discurso mais planejado, com um propósito definido.

Criticando Kroll, quanto à concepção de que a língua escrita se utiliza

mais de estruturas subordinadas do que a falada, Beannan( 1984), observa

que uma afirmação dessa natureza teria que levar em conta outros fatores,

como os tipos e funções das orações subordinadas e coordenadas nas duas

modalidades de discurso.

Estudando a subordinação e a coordenação em discursos narrativos,

Beaman, de alguma forma, concorda com Halliday (1989) quanto ao fato de

que a fala e a escrita são ambas complexas, cada uma a seu modo, ou seja,



com diferentes tipos de complexidade. Se, por mTI lado, a escrita apresenta

maior densidade lexical, por outro, a fala revela um número bastante alto de

orações dependentes. Beaman, no entanto, discorda de Halliday

exatamente no que diz respeito a esta última afirmação. Denuncia que a

narrativa, por exemplo, se caracteriza pelo mesmo grau de complexidade

nas duas modalidades. É possível, mesmo, que, em alguns aspectos, a fala

seja mais complexa.

Conclui a autora que a incidência de subordinação não é típica de

nenhuma das duas modalidades de linguagem. A diferença entre fala e

escrita deve ser atribuída a outros fatores. Nas palavras da autora:

Assim sendo, parece que muitas forças estão em operação, puxando e

empurrando o discurso em diferentes direções. Embora a língua escrita

deva exibir maior complexidade por causa de um menor grau de

espontaneidade, de um grau relativamente maior de formalidade, e de

um tempo de planejamento maior proporcionado ao escritor, militando

contra isso estão a falta de visibilidade e de fatores extralingüísticos

para desambigüizar o texto escrito, e a ênfase na clareza e

simplicidade de estilo por parte dos professores de redação.

(BEAMAN, 1984:79)

Por fim, conclui a autora que a simples avaliação da presença de

orações dependentes é insuficiente para dar conta da complexidade da
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linguagem. Beaman comprovou que orações nominais não-finitas e

subordinadas adverbiais são mais comuns em narrativas escritas, enquanto

que nominais finitas e subordinadas adjetivas são mais freqüentes em

narrativas faladas.

Desta forma, é questionável a afirmação de estudos anteriores de que a

escrita tem mais alta freqüência de subordinadas adjetivas do que a fala. Na

verdade, ambas parecem exibir alto percentual de adjetivas, ainda que de

diferentes tipos. E, sobretudo, é invalidada a hipótese de que a

subordinação implica complexidade gramatical.

Tais divergências, observadas em textos de língua inglesa, nos

motivaram a realizar análise em textos de língua portuguesa. Considerando

os pontos criticados em cada um dos autores referidos por Beaniarn,

procuramos, na medida do possível, estabelecer certo controle de variáveis.

Como exemplo deste controle, podemos citar o gênero, o que conseguimos,

apenas, nos textos dos alunos, uma vez que os textos didáticos, o gênero

expositivo não era predominante. Outros pontos controlados nos textos de

alunos foram tópico, o grau de formalidade e o planejamento. Aos alunos

foi dado ciência de que deveriam escrever uma dissertação sobre tal assunto

e que seria recolhida para análise.
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho se inscreve numa base geral funcionallsta, e concebe o

texto como uma estrutura multidimensional. Das quatro principais

dimensões do texto: formal, temática, lexical e extensiva, abordaremos

somente as duas últimas.

Utilizaremos urna metodologia quantitativa, orientada segundo os

aportes de Halliday (1989) e de HlU1t (1973; 1983) para avaliar a

complexidade gramatical da estrutura do texto.

1.1 O corpus

o corpus desta pesquisa provém de 116 textos de alunos da escola

pública estadual de Fortaleza, e de 160 textos de livros didáticos.

Os textos dos alunos foram distribuídos da seguinte forma:



• 30 de alunos de oitava série;

• 37 de alunos de quarta série;

• 49 de alunos de segundo ano do 2°. grau.

A escolha das séries foi, em parte, para seguir Hunt( 1983) e em parte,

por se constituírem estas séries, as de final de etapa. A 4ª série encerra o

chamado 1° grau menor enquanto a 8ª fecha o 1° grau maior. Já a 2~ série do

2° grau, embora não finalize o 2° grau, e a série em que os alunos desta

pesquisa, ainsa estão em sala de aula com atividades regulares. Uma vez

que o curso é pedagógico ou de magistério (antigo curso normal), no 3° ano,

os alunos se dedicam quase que totahnente ao estágio.

Os livros didáticos foram escolhidos para substituírem os adultos

hábeis. Escolhemos os livros, como já mencionamos, seguindo a escolha

dos professores. analisamos quatro títulos de cada disciplina e de cada

título, cinco textos. A distribuição foi a seguinte:

• 12 de livros de quarta série, sendo 04 de cada disciplina: Português,

Ciências e Estudos Sociais, 20 textos por disciplina;

• 12 de livros de oitava série, sendo 04 de Português Geografia e

História, 20 textos por disciplina;



• 08 de livros de segundo ano do 2°. grau, sendo 04 de Português c 04

de Ciências, 20 textos por disciplina

Os textos dos alunos foram eoletados em três encontros; em cada urna

dessas ocasiões, foi-lhes solicitado que dissertassem sobre um tema. A

escolha do gênero dissertativo deu-se em virtude de pretendermos que a

linguagem atendesse a uma função referencial. Quanto aos três temas,

julgamos mais representativa uma amostra com três trabalhos de urna

mesma turma.

Os temas apresentavam os seguintes títulos:

-para a 4ª série: A) O menor abandonado; B) Turismo: vantagens e

desvantagens; C) A pena de morte;

-para 8ª série: A) O menor abandonado; B) A prostituição infantil; C)

A pena de morte;

-para o 2º/2º grau: A) O sistema de escolha do diretor das escolas

públicas; B) Atrações turísticas da cidade de Fortaleza; C) Turismo:

vantagens e desvantagens.



As redações tinham que ser elaboradas em horário regular da aula de

Português, o que levava à exigência de um discurso planejado. Todos

deveriam escrever sobre um mesmo tópico e em gênero expositivo.

Com os textos dos livros didáticos, obviamente não foi possível

estabelecer o mesmo controle sugerido por Beaman (1984) quanto ao

gênero discursivo, ao planejamento e ao tópico.

Os livros didáticos foram selecionados dentre aqueles que, de acordo

com a equipe da FAE (Fundação de Assistência ao Estudante) da Secretaria

de Educação, foram os mais solicitados pelos professores das escolas

públicas.

Analisamos quatro livros didáticos diferentes por disciplina, e série.

Tais livros passarão a ser referidos daqui por diante com a denominação de

título 1, 2, 3, 4 para Português, Ciências e Estudos Sociais na 4ª série; 1, 2,

3,4 para Português, Geografia e História na 8ª e 1, 2, 3, 4 para Português e

Ciências na 2ª série do 2º grau.

Escolhemos cinco textos de cada livro didático. Para seleção dos

textos, consideramos o número de unidades presentes , no sentido de

contemplar o livro todo. Não analisamos o texto inteiro, mas apenas um

parágrafo no início, outro no meio e outro no fim do texto. Esta metodologia



foi utilizada no sentido de fazer coincidir o número de palavras destes com

o das redações dos alunos, em tomo de 100 a 120 .

Aos textos dos alunos e aos dos livros didáticos, aplicamos a

metodologia sugerida por Halliday para medir a densidade lexical, e a

adotada por Hunt para mensurar a complexidade sintática, conforme

demonstraremos adiante.

1.2 Hipóteses e objetivos

Esta pesquisa investiga duas hipóteses gerais:

• os textos discentes das três faixas escolares em exame não atingem

os perfis de maturidade sintática apontados por Hunt e não se

distinguem muito quanto ao nível de densidade lexical;

• os textos de livros didáticos se distanciam bastante dos textos

discentes no que diz respeito à complexidade gramatical como um

todo.



Especificamente em relação aos textos dos discentes, são testadas as

seguintes hipóteses:

• Em relação ao nível de densidade lexical de um texto de adulto

hábil, compreendido por texto jomalístico e por textos de livros

didáticos, as redações dos alunos em exame estão bem abaixo da

média;

• O salto significativo, percebido por Hunt em estudantes falantes do

inglês, em determinada faixa de escolaridade, não se verifica em

estudantes brasileiros.

Em relação aos livros didáticos, são testadas as hipóteses abaixo:

• A estrutura sintática e densidade lexical são distintas nos livros

didáticos de Português, Ciências e Estudos Sociais em diferentes

níveis de escolaridade;

• Os textos de livros didáticos alcançam a média de complexidade

gramatical dos textos de adultos hábeis, como os jornalísticos.

O objetivo geral do trabalho é caracterizar os textos discentes das três

faixas de escolaridade em questão e os textos dos livros didáticos em

termos de complexidade gramatical.



• Medir os níveis de densidade lexical das redações de alunos de 4u
.,

gi!. série e 2º. ano do 2º. grau, comparando-os com o perfil

alcançado por um adulto hábil, como os que escrevem para jornais e

para livros didáticos;

Em função das hipóteses que nos propomos investigar, discriminamos

os seguintes objetivos específicos:

• Mensurar os graus de complexidade sintática desses textos,

comparando-os segundo os índices de maturidade sintática

fornecidos por Hunt;

• Calcular a densidade lexical e a complexidade sintática dos textos

didáticos, comparando os índices obtidos com as médias alcançadas

pelos textos discentes;

• Fornecer um diagnóstico do desempenho gramatical dos alunos em

escrita, bem como do nível de complexidade dos textos didáticos

indicados para cada faixa de escolaridade.

6
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Para realizar a coleta de textos dos alunos, primeiro assistimos cerca

de três aulas para só depois solicitar as redações que foram escritas em três

momentos diferentes. No que se refere aos livros didáticos, sobretudo os de

Português, procuramos escolher textos que fossem expositivos. esta

intenção não foi plenamente atendida em Português, mormente em 4ª série

cujos livros trazem textos narrativos, em sua maioria.

1.3 Procedimentos

o tratamento estatístico dado a esta investigação se restringe a

cálculos de média.

Para dimensionar a densidade lexical, os parâmetros utilizados foram

os de Halliday (1989). O autor sugere que, para isso, se dívida o número de

itens lexicais, com seus devidos pesos, pelo número de orações ocorrentes

no texto. O peso atribuído aos itens lexicais de baixa probabilidade e

freqüência foi 3; e o atribuído aos cognatos, aos itens repetidos e advérbios

não-terminados em mente foi 2.

Apresentaremos, em anexo, textos de alunos e de livros didáticos com

demonstrativos a forma como quantificamos a densidade lexical.



Avaliaremos em primeiro lugar os textos de alunos de 4'-'série, de ~r!série,

de 2º grau, por fim, os de livros didáticos destas mesmas séries.

Para investigar a complexidade sintática, foram contadas as palavras,

as orações, as unidades-t e as sentenças, com a finalidade de mensurar os

seguintes aspectos:

a) extensão de orações;

b) extensão de unidades-t;

c) coeficiente de subordinação;

d) coordenação de unidades-t.

a) Extensão de orações - correspondente ao número de palavras por

oração. Obtida através da divisão do número de palavras pelo

número de orações presentes no texto, conforme demonstraremos na

fórmula abaixo.

Os índices usados para medir a complexidade sintática, sugeridos por

Hunt (1983), marcam:

Ext. or.
No. Pal.

No.Or.
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b) Extensão de unidade terminal mínima (unidade-t) - compreendida

pelo número de palavras por unidade-t. Obtém-se pela divisão do

número de palavras pelo número de unidades-t, de acordo com a

fórmula a seguir:

Ext. un-t
No. PaI.

No. Un-t

c) Coeficiente de subordinação - correspondente ao número de orações

por unidade-t. Obtém-se pela divisão do número de orações pelo

número de unidades-t, Representação matemática:

Coef. Subo
No.Or.

No. Un-t

d) Coordenação de unidades-t - representada pelo número de

unidades-t por sentença. Obtém-se pela divisão do número de

unidades-t pelo número de sentenças. Representação matemática:
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Coord. Un-t
No. Un-t

No. Sent.

Demonstraremos, em anexo, como realizamos a quantificação da

complexidade sintática, em textos de alunos e de livros didáticos.
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2- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

2.1 Densidade lexical dos textos discentes

Os dados serão apresentados em seqüência, através de tabelas e

gráficos. Primeiro, mostraremos os resultados referentes à densidade

lexical.

Halliday (1989) não propõe nenhum parâmetro de normalidade para a

densidade lexical, como o faz Hunt para a complexidade sintática, em que

obteve o perfil de adulto hábil através da avaliação de um texto jomalístico.

Seguindo o procedimento de Hunt (1983), que, portanto, considerou como

texto de "adulto hábil" os de jornais e revistas", assim o fizemos para a

densidade lexical.

Os resultados referentes ao nível de densidade lexical dos textos

discentes estão expressos em quadros.

o mesmo procedimento é tomado por Duarte (1995), que analisa também textos de economia.
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Quadro 3: Índices de densidade lexical média de textos discentes em

relação ao perfil de adultos hábeis

~

quarta oitava segundo adulto
Medida
Densidade 5,86 6,82 9,27 14
lexical

Os índices permitem concluir que, em termos de densidade lexical, o

progresso que se verifica da quarta para a oitava série é muito pequeno,

como ilustra o quadro, Sobretudo, considerando-se que a passagem da

quarta para a oitava não é apenas a mudança de urna série para outra, mas a

de um nível fundamental para um nível médio.

Isto demonstra que o trabalho da escola tem contribuído muito pouco

para ampliar o acervo lexical dos redatores jovens. Sabemos que as

atividades relativas ao vocabulário da língua pouco permitem à cnança

empregar palavras novas em estruturas criadas por ela própria. Também

pouco se exercita a adequação vocabular dos itens recém-adquiridos. Acima

de tudo, a coleta de dados nos revelou que poucas oportunidades de escrita

são dadas aos alunos de escola pública, o que, por si só, dificulta qualquer

trabalho com texto.
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Quanto à elevação da média da oitava série para o segundo grau,

alguns pontos devem ser observados antes que se possa chegar a conclusões

precipitadas. Em primeiro lugar, os resultados exibidos na tabela revelam

apenas um percentual médio de nível de densidade, o que pode encobrir

certas oscilações qualitativamente significantes. Em segundo lugar, a média

geral mostrada resulta dos índices correspondentes a três temas, o que

também pode ocultar as variações quanto a este fator condicionante. Por

esta razão, apresentaremos quadros contendo resultados individuais.

Quadro 4: Índices de densidade lexical de textos dos alunos de 4ª série

por temas

Tema A TemaB Tema C Média
O Menor A Pena de Morte Turismo Vantagens e

Abandonado Desvantagens
Alunos

1 7.69 4.75 7.62
2 5.33 5.05 7.92
3 6.42 5.35 6.37
4 6.10 4.76 8.41
5 8.68 6.0 7.80
6 6.33 5.35 5.76
7 7.18 6.27 4.78
8 4.88 5.44 4.48
9 7.33 6.13 4.19
10 4.47 6.05 6.53
11 4.53 4.35 4.47
12 5.47 4.54 4.60

Total 74.41 64.04 72.93
Média 6.20 5.33 6.07 5.86
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Observamos que as médias obtidas nos temas A e C são mais altas e

registram algumas elevações individuais, enquanto as do tema 3 mantém-se

muito semelhantes. A explicação que encontramos para tal fato é a natureza

do título. O do tema B é o de maior desconhecimento por parte dos alunos

nesta faixa de escolaridade e neste nível sócio-econômico. O

desconhecimento como sabemos pode resultar em fraca produção escrita,

naturalmente fala-se mais e melhor daquilo que conhece e com o qual se

tenha algum envolvimento.

Tomaremos a seguir, resultado dos discentes de 8ª série.

Quadro 5: Índices de densidade lexical de textos dos alunos de 8ª série

por temas

Tema A Tema 8 Tema C Média
Alunos Menor Prostituição Pena de Morte

Abandonado Infantil
1 9.00 5.97 5.2
2 7.73 6.14 7.48
3 6.10 8.89 5.83
4 6.14 7.25 5.77
5 3.75 5.52 5.55
6 5.48 14.89 7.55
7 6.39 8.31 6.06
8 6.52 8.00 5.44
9 7.85 8.76 5.87
10 5.77 6.43 5.22

Total 64.73 80.16 59.97 -
Média 6.47 8.01 5.99 6.82

I
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o que podemos perceber é que as médias individuais nesta série, não

são muito díspares. No tema A e C mais de 50% têm média entre 5.5 e 6.5.

o tema B é o que registra um número de médias mais alto, chegando a

registrar um valor isolado de 14.89 que eleva a média geral, distorcendo de

certa forma o resultado final.

Vamos apresentar os resultados dos alunos de 2° grau.

Quadro 6: Índices de densidade lexical de textos dos alunos de 2 ° do

2° Grau por temas

Temas
A B C Média

Alunos Opinião sobe O turismo em Vantagens e
eleição p/ diretor Fortaleza desvantagens do

turismo em Fortaleza
1 5.46 10.90 8.47
2 9.00 8.93 13.71
3 7.91 7.37 7.07
4 9.75 9.30 10.11
5 7.55 10.91 9.50
6 7.60 8.17 11.57
7 4.65 10.88 11.69
8 6.63 16.15 7.91
9 6.22 16.00 7.76
10 6.53 8.41 8.59
11 6.08 11.22 18.00
12 7.00 12.92 8.81
13 6.47 10.00 8.37
14 10.31 11.62 7.08
15 6.20 11.00 8.00
16 7.73 9.84 7.55
17 9.40 - -

Total 124.49 173.62 154.19
Média 7.32 10.85 9.64 9.27
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Os percentuais isolados dos alunos de segundo grau nos permitiram

perceber uma variação de média de 4,6 a 16, e até mesmo 18, um índice

mais alto até do que o perfil de um adulto hábil. Um resultado em termos de

média pode levar à falsa conclusão de que, de modo geral, os textos dos

alunos de segundo grau têm densidade lexical mais alta, o que não é, de

fato, verdadeiro, como no quadro de médias individuais. No 2° grau,

verificamos que quando os textos são opinativos ou juridicativos como os

dos temas A e C, as médias baixam.

Esta variação nos pareceu particularmente intrigante, de vez que não

se verificou entre alunos de quarta e oitava séries. Atribuímos tal oscilação

a vários fatores que fogem a esta investigação, mas que precisam ser

aventados aqui. Um deles é que o segundo grau, mais do que os outros

níveis, geralmente recebe alunos de escolas diversas, públicas ou

particulares, mais jovens ou mais velhos, iniciados ou não no trabalho,

portanto com características muito distintas. Por isso seria arriscada a partir

desse alto índice, caracterizar como satisfatórios os textos dos alunos como

um todo.
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Os dados relativos aos livros didáticos serão exibidos separadamente,

2.2. Densidade lexical dos textos didáticos

por cada nível de escolaridade, a fim de que possamos comparar os índices

entre as três disciplinas em exame: Português, Ciências e Estudos Sociais.

Os percentuais de densidade lexical dos livros didáticos de quarta série

estão dispostos no quadro a seguir, acompanhado do respectivo gráfico.

Incluímos a média dos textos dos alunos desta série para testar também a

hipótese de que os índices alcançados pelos livros didáticos se distanciam

muito dos obtidos pelos alunos.

Quadro 7: Índices de densidade lexical de textos didáticos de quarta

série em relação à média atingida pelos alunos desta série

~

de alunos de livros de de livros de de livros de
Medida Português Ciências E.S.
Densidade 5.86 7.28 8.85 11.21
Lexical

É importante constatar que são exatamente os textos de Português que

apresentam índice mais aproximado da média dos alunos. Isto se dá
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retirados de obras especialmente escritas para crianças. Como ressalta

Beaman (1984), os textos literários "imitam", muitas vezes, a linguagem

oral, cotidiana, informal, principalmente nos trechos que incluem a fala dos

personagens. Talvez por isso o nível de densidade dos textos de Português

se revelem mais baixos.

Na verdade, tentamos analisar, nos livros de Português, apenas textos

expositivos, mas tivemos dificuldades de encontrá-los. Deste modo, a

maioria dos textos de Português foram narrativos. Deste fato, tiramos duas

lições de que os textos narrativos podem ter densidade mais baixa e de que

há necessidade de variar os textos didáticos de Português. Desta última

lição, podemos retirar, ainda, uma contribuição paea o ensino, a de que nas

aulas de Português deveria haver espaço para leituras informativas, uma vez

que esta exige estratégias específicas que poderiam ser então adquiridas,

facilitando a apreensão dos conteúdos, quando da leitura de outras

disciplinas.

Em oposição aos de Português, os de Ciências, e, sobretudo, os de

Estudos Sociais se caracterizam por uma densidade lexical mais alta, típica

da escrita (cf. HALLIDA Y, 1989) . Os textos de Estudos Sociais se

enquadram no gênero discursivo-expositivo, revestindo-se, em geral, de

maior formalidade.



A hipótese de que os textos didáticos apresentam uma média de

densidade lexical muito mais alta do que a média dos alunos, em relação à

quarta série, é apenas parcialmente confirmada, uma vez que, como

mostram os dados, somente nos livros de Estudos Sociais os textos se

revelam lexicalmente muito mais densos. Os de Ciências se afastam um

pouco da média dos alunos, mas aproximando-se dos de Português.

Apresentaremos quadro contendo resultados de cada livro didático

consultado.

Quadro 8: Índices de densidade lexical de textos de livros didáticos de

Português de 4ª série por título.

Título 1 Título 2 Título 3 Título 4 Média

Textos

1 7.75 5.52 10.81 5.15

2 7.73 5.5 4.42 10.53

3 5.45 8.13 8.06 10.23

4 5.42 9.0 5.35 8.05

5 7.44 7.41 7.08 6.66

Total 33.79 35.56 35.72 40.62

Média 6.75 7.11 7.14 8.12 7.28
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Quadro 9: Índices de densidade lexical de textos de livros didáticos de

Ciências de 4ª série por título.

Notamos que cada título registra alguns textos com médias bem mais

altas do que a maioria. Tais textos são de gêneros diversos como relatos,

lendas, comentários, narrativas, o que nos impede de justificar ser o gênero

que causa essas elevações. No entanto, é interessante observar que exceto o

texto de comentário, que é do jomal "A Folha de São Paulo", os OUiTOS

textos são de datas mais antigas, mas essa, não foi uma variável controlada.

Observamos, a seguir, os quadros, com as médias de textos didáticos

de 4ª série de Ciências e Estudos Sociais.

Título 1 Título 2 Título 3 Título 4 Média

Textos

1 8.05 8.56 9.41 8.61

2 8.52 7.0 10.33 6.90

3 9.31 9.41 10.71 7.94

4 8.15 9.0 7.44 9.18

5 8.11 9.0 9.46 12.07

41.97 42.14 42.97 47.35 44.67

Média 8.42 8.59 9.47 8.94 8.85



Quadro 10: Índices de densidade lexical de textos de livros didáticos de

E. Sociais de 4ª série por titulo.

Título 1 Título 2 Título 3 Título 4 Média

Textos

1 13.09 12.75 8.5 16.2

2 10.84 10.41 11.06 11.30

3 17.33 7.63 8.68 9.8

4 8.61 12.0 9.0 9.78

5 8.26 8.63 12.66 17.77

Total 58.13 51.42 49.9 64.85

Média 11.62 10.28 9.98 12.97 11.21

Observando o quadro 9, de Ciências, verificamos que há urna certa

aproximação entre as médias desta disciplina e as de Português. No entanto,

as de Ciências não apresentam muita oscilação, não há médias muito baixas

contrapondo-se a médias muito altas. Possivelmente por causa do tipo de

texto, muito mais referencial por ser um texto instrucíonal, embora

apresente repetição, para que os conteúdos sejam fixados.

Se compararmos ambas com Estudos Sociais, vamos notar grande

afastamento. Já não há tantas repetições como as registradas em Ciências,

mna vez que em Estudos Sociais não há a tentativa de apresentar conceitos



novos, mas novas palavras para conceitos já conhecido, fato que vem

explicar maior densidade.

Quanto aos textos didáticos de oitava série, os percentuais encontrados

foram os seguintes:

Quadro 11: Índices de densidade lexical de textos didáticos de oitava

série em relação à média atingida pelos alunos desta série

.~ de alunos de livros de de livros de de livros de
Português Geografia História

Medida

Densidade 6.82 8.69 14.04 12.98
Lexical

Os resultados dos textos didáticos da oitava série apontam para a

mesma tendência, já verificada nos de quarta série, a elevar o nível de

densidade lexical nos livros de Geografia e História. Silva (1997)

analisando livros didáticos observou que os textos de História são bem

mais complexos que os das outras disciplinas.

Apresentaremos os resultados de 8ª série obtidos em cada disciplina.
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Quadro 12 : Índices de densidade lexical de textos dos livros didáticos de

Português de 8ª série por título.

Títulos 1 2 3 4 lVlédia

Textos

1 6.89 13.18 12.11 8.33

2 5.58 8.38 8.09 9.85

3 5.55 7.62 12.0 5.80

4 11.87 8.35 6.61 6,22

5 12.17 9.85 9.75 5.82

Total 42.06 47.38 48.56 36.00

Média 8.41 9.47 9.71 7.20 8.69

Quadro 13: Índices de densidade lexical dos textos dos livros didáticos de

Geografia da 8ª série por título.

Títulos

Textos 1 2 3 4 Médias

1 20.87 11.33 15.57 15.54

2 12.31 14.90 16.41 13.27

3 14.66 11.29 12.0 14.90

4 12.30 1l.13 16.0 11.35

5 15.05 12.66 17.33 12.07

Total 75.19 6l.31 77.31 67.l3

Média 15.03 12.26 15.46 13.42 14.04
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Quadro 14: Índices de densidade lexical dos textos dos livros didáticos de

História da 8ª série por título.

Títulos

Textos 1 2 3 4 l\lédias

1 8.0 10.5 12.93 9.26

2 9.65 14.72 16.33 7.37

3 16.72 13.57 10.57 9.86

4 15.33 13.09 15.44 17.3

5 19.44 13.84 9.77 16.11

Total 69.14 65.72 65.04 59.9

Média 13.82 13.14 13.00 11.98 12.98

Em relação à média dos alunos de oitava, o nível dos textos de

História e Geografia evidencia também a hipótese de que os textos didáticos

se distanciam bastante dos textos discentes. Se, por um lado, os livros de

História e Geografia contribuem, assim, para a melhoria do desempenho dos

alunos na escrita de textos referenciais, oportunizando o acesso a textos

lexicalmente mais densos, por outro, deixam entrever a dificuldade que os

alunos devem sentir para compreendê-Ias.



Esta constatação nos leva a sugerir para o ensino, em geral,

intensificação das atividades de leitura, e, em português, da diversificação

dos textos.

Apresentaremos, em seguida, os índices alcançados pelos textos

didáticos de 2°. grau:

Quadro 15: Índices de densidade lexical de textos didáticos de 2°. ano

do 2°. grau em relação à média atingida pelos alunos desta

série

~

de alunos de livros de de livros de
Português Ciências.

Medida

Densidade Lexical 9,21 12,59 9,20

Observamos que os Índices de Ciências, assemelham-se aos dos

alunos. Entendemos que a explicação resida no fato de os livros de

Ciências serem aqueles adotados na 8ª série.

Como a pesquisa foi realizada em curso de magistério para 10 grau, os

livros de Ciências são os mesmos usados na 8ª série.
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Apresentamos as quadros com resultados da análise dos livros de 2°

grau.

Quadro 16: Índices de densidade lexical dos textos dos livros didáticos de

Português do 2° ano do 2° Grau por título.

Títulos

Textos 1 2 3 4 Médias

1 8.7 12.07 18.2 8.25

2 7.90 13.5 12.00 18.00

3 18.31 12.61 12.46 11.80

4 6.67 8.94 17.00 19.57

5 8.39 9.30 13.00 15.18

Total 49.97 56.42 72.66 72.8

Média 9.99 11.28 14.53 14.56 12.59

Quadro 17: Índices de densidade lexical dos textos dos livros didáticos

de Ciências da 8ª série usados no 2° ano do 2° Grau por

título.

Títulos (livros)

Textos 1 2 3 4 Médias

1 11.27 4.75 12.26 17.5

2 9.08 10.83 7.52 10.92

3 8.64 10.5 6.12 9.30

4 5.39 6.0 11.45 6.41

5 10.0 8.18 6.55 11.37

Total 44.38 40.26 43.9 55.50

Média 8.87 8.05 8.78 11.10 9.20
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Destacamos a elevação da média nos livros de Português. Atribuímos

estes índices à diversificação do material de leitura nesta disciplina, que,

pelo que pudemos comprovar, inclui textos jornalísticos, literários, e toda

uma sorte de textos dissertativo-expositivos e dissertativo-argumentativos.

Nas outras séries, não observamos tal preocupação em ampliar a bagagem

de leitura dos alunos.

2.3 Complexidade sintática dos textos discentes

Embora os textos não sejam apropriadamente explorados, só o fato de

se propiciar o acesso a leituras diversas já poderia levar à obtenção de bons

resultados na escrita, em termos de densidade lexical.

Para comparar os índices de complexidade sintática dos textos

discentes com os perfis dos alunos americanos levantados por Hunt, em

relação aos de adultos hábeis, apresentaremos uma tabela reunindo estes

valores médios já discutidos no capítulo anterior:
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Quadro 18: Índices de Complexidade Sintática obtidos por Hunt

(1983)

I~ quarta oitava segundo adultos

Medidas

extensão de 6,6 8,1 8,6 115,
oração

extensão de 8,6 115 14,4 20,3,
unidade-t

coeficiente de 1,3 1,4 1 7 1,8,
subordino

coordenação de 1,6 1,4 1,2 1,2
unidade-t

Em seguida, exibiremos os resultados dos alunos brasileiros de todos

os níveis correspondentes a cada wn desses índices.

Quadro 19: Índices de complexidade sintática dos textos discentes de

quarta, oitava e segundo ano do 2° Grau.

~

quarta oitava segundo

Medidas

Ext. oração 5,22 5.93 6,96

Ext. un-t 8,79 11,78 13,80

Coef. Subo I 63 1,98 2.04,

Coord. Un-t 1,48 1,58 1,45



Contrapondo a tabela de coeficientes dos alunos americanos com a dos

alunos brasileiros da escola pública de Fortaleza, podemos afirmar que as

médias de complexidade sintática estão muito próximas. Os números

revelam que, em extensão de unidade-t, as médias obtidas nos textos de

alunos brasileiros se eqüivalem à dos alunos americanos: de 8,79 para 8,6

na quarta; de 11,78 para lJ,5na oitava; e de 13,80 para 14,4 no segundo

ano. Vemos, portanto, que somente no segundo ano há urna pequena

elevação de 1,33.

Em extensão de orações, porém, os dados demonstram uma diferença

maior entre brasileiros e americanos: de 5,22 para 6,6 na quarta; de 5.93

para 8,1 na oitava; e de 6,96 para 11,5 no 2° ano. Isto mostra que, enquanto

se verifica wna elevação progressiva nos níveis de extensão de orações dos

alunos americanos, o mesmo não se dá com os alunos brasileiros, que, de

certa forma, estacionam, ou evoluem muito pouco da quarta série para o

segundo grau.

Quanto ao coeficiente de subordinação e à coordenação de unidade-

t, os percentuais, de fato, aparentemente se batem. Mas um exame mais

acurado dos números pode revelar que, enquanto os alunos americanos

diminuem a quantidade de unidade-t por sentença, o que, para Hunt, é sinal

de maior maturidade sintática, os brasileiros não o fazem, ou seja,
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continuam escrevendo a mesma quantidade de unidade-t por sentença que

usavam na quarta série.
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Tomando como parâmetro os índices alcançados pelos adultos hábeis

americanos, observamos uma distância muito grande em relação aos alunos

tanto brasileiros quanto americanos. Conforme salienta Hunt, os alunos têm

ainda um longo caminho a percorrer para chegar aos níveis de maturidade

sintática desejáveis, principalmente, no que diz respeito à extensão de

orações e à extensão de unidades-t.

Passaremos, agora, às médias dos textos de livros didáticos .

2.4 Complexidade sintática dos textos didáticos

Estes resultados serão mostrados isolando cada nível de escolaridade a

fim de possibilitar a comparação entre as três diferentes disciplinas em

investigação.



Quadro 20: Índices de complexidade sintática dos textos didáticos de

4ª série, em relação à média dos alunos.

~

de alunos de livros de de livros de de livros de
Português Ciências Est.Soc.

Medidas

Ext. oro 5,22 5,34 6,72 7,61

Ext. un-t 8,79 9,31 11,57 12,03

Coef. Subo 1,63 1,73 1,73 1,57

Coord. Un-t 1,48 1,39 1,18 1,25

Como percebemos pelos resultados acima, os textos didáticos de

Português, em termos de complexidade sintática, se equiparam ao nível dos

textos discentes, o que demonstra que não contribuem muito para o

progresso dos alunos em escrita, neste aspecto. A escola deve estar alerta,

portanto, para a seleção dos livros didáticos de Português indicados para as

séries iniciais, principalmente.

Já os de Ciências e, sobretudo, os de Estudos Sociais, se afastam, de

certo modo, da média dos alunos, evidenciando, mais uma vez, nossa

hipótese de que apresentavam, realmente, uma complexidade sintática bem

maior do que a dos alunos.
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Podemos confmnar, também, com tais resultados, a afirmação de Hunt

sobre a importância das duas medidas, de extensão de orações e de

unidades-t, para aumentar a complexidade sintática de um texto.

A seguir, apresentamos quadro com as médias obtidas nos textos

discentes de 4ª série.
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Quadro 21: Índices de complexidade sintática dos textos discentes de 4ª série.

Alunos TEMAS
A - Menor Abandonado B - Pena de Morte C - Turismo

Ex.or. Ex. UT Co. SUo Co. UT Ex.or. Ex. UT Co. Su Co. UT Ex.Or Ex. UT CoSu CoUT
1 5.45 9.90 1.81 2.2 5.71 10.0 1.75 1.0 5.0 8.43 1.68 1.33
2 5.0 8.8 1.77 1.8 8.33 10.0 1.2 1.11 4.12 7.35 1.58 1.54
3 4.9 7.0 1.42 1.75 5.78 6.75 1.16 1.33 5.15 9.8 1.9 1.42
3 4.68 6.84 1.46 2.16 4.30 5.6 1.3 1.0 4.14 6.82 1.03 2.45
5 4.90 11.44 2.33 1.28 5.95 10.21 1.71 1.07 6.37 7.84 l.23 1.62
6 4.36 6.89 1.57 1.35 7.08 17.0 2.4 1.0 5.34 8.78 1.64 2.8
7 5.47 7.75 1.41 2.0 3.30 5.37 1.62 1.0 6.13 15.33 2.5 1.2
8 4.93 9.25 1.87 1.6 8.0 10.28 1.28 1.4 4.26 6.16 1.44 1.8
9 6.0 9.81 1.63 1.57 5.80 10.06 1.73 1.15 5.46 11.75 2.14 1.4
10 3.42 6.85 2.0 1.0 4.66 7.53 1.61 1.0 4.31 5.85 1.35 1.55
11 5.05 8.19 1.61 1.61 6.7 11.16 1.66 1.2 5.66 10.62 1.87 1.33
]2 4.64 7.22 1.55 1.8 7.2 8.0 1.11 1.12 5.80 6.15 1.61 1.62

Média 4.9 8.32 1.70 1.67 6.06 9.33 1.54 1.11 4.71 8.74 1.66 1.67
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Tanto em Densidade Lexical quanto em Complexidade Sintática as

médias obtidas pelos alunos, são muito semelhantes. Isto vem demonstrar

que os alunos que apresentam nível abaixo de vocabulário, apresentam-no

também baixa a complexidade sintática. Esta é um dado que deve ser

levado em consideração.

Observemos agora a' complexidade sintática dos livros didáticos por

título c por disciplina.

Quadro 22: Índices de complexidade sintática dos textos de livros

didáticos de 4ª série por títulos e por disciplina.

Português

~

1 2 3 4 Média
Medidas

Ext. ar 4.96 5.37 4.98 6.06 5.34
Ext. Uno T. 7.64 9.40 8.92 11.29 9.31
Coef. Subo l.53 l.75 l.78 l.86 l.73

Cood. UnoT. l.52 l.42 l.26 1.37 l.39

Ciências

I
1 2 3 4 Média

Medidas
Ext. ar 6.50 6.75 7.12 6.54 6.72

Ext. UnoT. 9.98 11.09 11.48 13.73 11.57
Coef. Subo l.61 l.64 1.61 2.09 1.73

Cood. UnoT. l.19 l.06 1.16 1.32 1.18
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Estudos Sociais

Estabelecendo comparações entre as disciplinas, vai ocorrer o mesmo

que ocorreu na densidade, os índices de Português estão próximos dos de

alunos, enquanto vai gradativamente se elevando em Ciências e culminando

com Estudos Sociais.

.~ 1 2 3 4 Média
Medidas

Ext. or 8.05 7.10 7.03 8.28 7.61
Ext. UnoT. 14.05 10.22 11.43 12.43 12.03
Coef. Subo 1.74 1.43 1.62 1.5 1.57

Cood. Un. T. 1.44 1.11 1.23 1.25 1.25

Quanto aos textos de livros didáticos, assim como ocorreu em

Densidade Lexical, em Complexidade Sintática, os índices mais altos em

Português foram os do título 4 e tomados isoladamente foram os textos de

gênero expositivo.
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Demonstraremos a seguir, os resultados encontrados nos textos dos

alunos de 8ª série e nos livros didáticos adotados nesta série.

Quadro 23: Índices de complexidade sintática dos textos discentes de 8a

série.

Temas
A - o Menor Abandonado B - Prostituiçiio InflUltil C - Pena de !\IOI·te

Ex.or. Ex. Co. Co. Ex.or. Ex. Co. Su Co. Ex.Or Ex. UT CoSu Co trr
UT Suo UT UT UT

I 7.19 17.5 2.4 1.25 5.55 12.58 2.75 1.71 5.24 10.09 2.08 3
2 4.89 9.03 1.9 2 5.90 11.81 2 1.22 8.17 19.85 2.42 1.16
3 4.79 11.58 2.41 2.4 8.72 22.4 2.57 I 6.57 16.72 2.54 J.\
4 5.38 12.55 2.33 2.25 6.12 12.25 2 \.14 7.14 12.5 1.75 1.5
5 3.77 6.04 1.6 1.92 4.80 7.84 1.63 1.58 5.83 9.33 1.6 1.87
6 5.16 11.75 2.5 1.1 12.5 5.94 2.11 1.28 6.9 15.33 2.22 1.5
7 5.27 8.63 1.63 12 7.76 11.22 1.44 1.8 6.31 10 1.58 1.71
8 5.57 8.35 1.5 1.75 6.84 9.28 1.35 2.3 6.48 16.02 2.5 2
9 6.66 \O 1.5 1.4 6.95 12.16 1.75 1.5 5.39 10.39 1.91 1.5
10 6.03 8.81 1.62 1.45 6.64 12.4 2.14 2.14 5.18 11.36 2.0 1.83
Total 49.14 \04.24 19.39 16.72 65.88 117.88 19.74 15.67 63.21 ]J 1.59 20.60 15.18
I-.Iédia 4.91 10.42 1.93 1.67 6.58 11.78 1.97 1.56 6.32 13.15 2.06 1.51



Nas duas medidas consideradas fundamentais por Hunt para avaliar

maturidade sintática os alunos não lograram bom êxito. Em Extensão de

Oração, 70% dos alunos não atingem média 6,0 no tema A, enquanto os de

Hunt chegam a 8,3.

Estes resultados estão, também, próximos do que foi obtido em

densidade. Os alunos têm melhor desempenho no tema B. A explicação que

encontramos para tal fato é, como já afmnamos, o maior conhecimento do

tema.

Resultados encontrados nos textos dos livros didáticos de 8ª série.

Quadro 24: Índices de complexidade sintática dos textos didáticos de

oitava série, em relação à média dos alunos

~

de alunos de livros de livros de livros de
de de Geografia

Medidas Português História

Ext. oro 5.93 6.16 8.58 12.06

Ext. un-t 11.14 10.20 16.64 16.50

Coef. Subo 1.85 1.65 2.20 1.66

Coord, Un-t 1.61 1.46 1,12 1.19

Os índices, como vemos, apenas confirmam as mesmas tendências

verificadas na quarta série. Um fato, porém, nos parece ainda mais

preocupante: o de que os textos de Português são superados, até, pela média
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dos alunos, que, já sabemos, são muito fracos. Além de não haver progresso

dos alunos de quarta para oitava série, também não há com relação aos

livros didáticos de Português. Os de Estudos Sociais pennanecem com

média mais alta, como ocorre com a 4i! série.

Vamos tomar a seguir, os resultados por disciplina.

•••



Quadro 25: Índices de complexidade sintática dos textos de livros didáticos de 8ª série

Português

Títulos e 1 2 3 4 Média

Medidas

Disciplinas Ex. Ex. Co. Co. Ex. Ex. Co. Co. Ex. Ex. Co. Co. Ex. Ex. Co. Co. Ex. Ex. Co. Co.

oro UT Suo UT oro UT Suo UT oro UT Suo UT oro lIT Suo lIT oro UT Suo UT

Português 6.18 9.04 1.46 1.45 6A8 11.05 l.70 l.37 6.93 12.23 l.76 1.44 5.05 8.51 1.68 1.59 6.16 10.20 1.65 1.46

Geografia

Títulos e 1 2 3 4 Média

Medidas

Disciplinas Ex.or. Ex. CO. CO. Ex. Ex. UT CO. CO. Ex.or. Ex. CO. CO. EX.Of. Ex. Co. CO. Ex.or. Ex. CO. Co.

UT SUo UT or. SUo UT UT SUo UT UT SUo UT UT SUo UT

Geografia 10.86 16.43 1.51 1.14 7.55 12.97 1.71 1.14 11.30 17.55 1.55 1.35 10.18 19.09 1.87 1.14 12.06 16.50 1.66 1.19
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História

Títulos e 1 2 3 4 Média

Medidas

Disciplina Ex. Ex. Co. Co. Ex. Ex. Co. Co. Ex. Ex. Co. Co. Ex. Ex. Co. Co. Ex. Ex. Co. Co.

s or. UT Suo UT or. UT Suo UT or. UT Suo UT oro UT Suo UT oro UT Suo UT

História 9.95 18.25 1.83 1.24 10.12 21.26 2.1 1.07 7.85 14.00 1.77 1.09 6.43 13.05 2.02 1.09 8.58 16.M 2.20 1.12
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Comparando os títulos de Português, verificamos que mantêm muita

semelhança. Este fato deve-se ao tipo de texto predominante nos livros

consultados, que são literários. Já os textos de História e Geografia

mostram alguma disparidade que justificamos serem motivadas, também,

pela natureza do assunto. Tanto em História como em Geografia, há

momentos em que os autores interferem na simples exposição e fazem

comentários criticos. Nestas partes, principalmente, observam-se periodos

sintaticamente mais complexos.

Se compararmos porém, os resultados entre as disciplinas, percebemos

que vai se delineando um afastamento gradativo das disciplinas de História

e Geografia em relação a Português.

Introduzimos a seguir, as médias obtidas pelos alunos de 2° grau.

Assim como na Densidade Lexical, em Complexidade Sintática, o tema B

foi o que apresentou percentuais mais altos. Como já foi aludido, o tema era

especificamente expositivo, isto é, falava das atrações turísticas de

Fortaleza. Os temas A e C exigem opiniões sobre acontecimentos como

sistema de eleição para diretor de escola e vantagens/desvantagens de

turismo.
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Quadro 26: Índices de complexidade sintática dos textos discentes de 2°

ano/2° grau.

Temas

A B C

Alunos Ext. Ext. Co. Co. Ext. Ext. Co. Co. Ext. Ext. Cu. Co.

Or Un.t su UU.t Or Ull.l su UU.l Or Ull.l Su Un.l

I 5,92 16,6 2,80 1,25 7,08 12,14 1,71 1,4 6,23 9,36 1,50 2,33

2 7,50 15,0 2,0 1,33 7,61 20,0 2,62 1,14 11,57 20,25 1,75 1,0

3 6,81 18,75 2,75 2,0 5,43 10,87 2,0 2,0 6,20 18,28 2,94 1,5

4 7,75 15,50 2,0 1,2 7,23 11,75 1,62 1,33 6,88 14,62 2,12 1,33

5 6,50 10,40 1,60 1,6 7,14 14,28 2,0 1,4 7,15 11,62 1,62 1,6

6 7,12 16,20 2,28 1,4 4,68 15,0 1,2 1,25 8,63 14,91 1,72 1,8

7 4,55 13,66 3,0 1,2 6,12 14,7 2,4 1,25 7,69 14,28 1,85 1,4

8 4,95 9,0 1,81 1,83 8,0 11,11 1,8 1,28 6,12 9,18 1,50 1,7

9 5,59 15,10 2,70 2,0 10,30 14,88 1,4 1,0 6,30 12,6 2,0 1,4

10 5,0 11,42 2,28 1,4 11,11 14,28 1,28 1, I 6,95 12,31 1,76 1,61

11 5,83 8,75 1,50 1,6 6,20 11,40 1,84 1,4 12,85 22,5 1,75 1,0

12 6,25 16,66 2,66 1,5 9,25 24,0 2,66 1,0 6,52 11,54 1,76 1,6

13 5,78 11,0 1,90 1,6 9,28 14,44 1,55 1,28 6,29 13,38 2,12 1,7

14 6,0 13,5 4,50 2.0 7,20 12,0 1,66 1,2 5,75 9,86 1,71 1,5

15 5,45 15,0 2,75 1,33 7,0 14,0 2,0 1,33 5,87 10,68 1,80 1,6

16 6,05 14,71 2,42 1,16 8,30 12,0 1,44 1,5 5,81 10,75 1,85 1,5

17 7,0 17,50 2,50 1,5 6,91 10,37 1,5 1,6 --- ---- --- ----
Total 99,10 238,75 41,45 25,90 124,16 222,22 29,48 21,21 116,81 216,12 29,75 24,57

Média 5,82 14,04 2,43 1,52 7,76 13,88 1,84 1,32 7,30 13,50 1,85 1,53

Verificamos que nos três temas as médias não mantém regularidades

entre si. O tema A, em Extensão de Unidade-t, apresenta uma diferença de
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9,75 pontos entre a média mais baixa e a mais alta. O mesmo ocorre no

tema B que registra 13,63 pontos de diferença entre a média mais alta e a
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mais baixa. Assim, também com o C. A causa de tais diferenças está no fato

de o 20 grau, como já mencionamos, receber alunos de origens diversas.

Observamos, também, que os textos que apresentam baixa densidade

lexical, apresentam, também, baixa complexidade sintática.

Mostraremos, agora, os dados referentes aos livros de segundo ano do

2°. grau.

Quadro 27: Índices de complexidade sintática dos textos didáticos de

segundo ano do 2°. grau, em relação à média dos alunos

de livros de
Ciências

de alunos I de livros de

Medidas - Português
-........

Ext. oro 6.96 9.16

Ext. un-t 13.80 18.07

Coef. Subo 2.04 2.06

Coord. Un-t 1.45 1.27

6.75

12.0

l.55

1.18

A respeito dos resultados do quadro 27, é necessário fazer uma

observação. Serão apresentados, apenas, dados relativos a Português e

Ciências. O curso pesquisado foi de magistério, e nas disciplinas de

Ciências e Geografia, os professores adotam livros utilizados no 10 grau.
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Apenas os professores das disciplinas Português c llistória adotam livros

relativos ao 2° grau. Como de História não foi possível encontrar os autores

mais usados pelos professores, coletamos dados, tão somente, relacionados

a Português que exibiremos no quadro abaixo, e para Ciências tomamos os

dados de 8ª série.

Naturalmente, estes textos de Ciências devem apresentar

o quadro abaixo apresenta as médias dos livros didáticos relativos ao

complexidade sintática inferior aos de Português, como está no quadro 27.

Este fato, a nosso ver tem interferência negativa nos alunos, porque os

textos de Ciências não contribuem para melhorar a complexidade sintática

dos alunos.

2° grau.

Quadro 28: Índices de complexidade sintática de textos de livros

didáticos de Português de 2° anol2° grau por título.

~

1 2 3 4 Média
Médias

Ext. oro 7.48 8.16 10.20 10.82 9.16
Ext. Un.t 16.08 20.56 16.98 18.69 18.07

Coej. Subo 2.22 2.57 1.68 1.80 2.06
Cood. Un.t l.21 l.28 1.21 1.40 1.27
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Confirmando O maior grau de complexidade gramatical dos textos do

segundo ano de Português, já verificados quanto à densidade lexical, os

resultados demonstram uma elevação semelhante do nível de complexidade

sintática dos textos nesta disciplina. Atribuímos estes índices às mesmas

razões já discutidas com relação à densidade Iexical, ou seja, o material de

leitura do segundo grau, em Português, parece ser bastante diversificado,

contendo textos jomalísticos e literários em abundância, além de livros de

literatura, o que provavelmente responde pelo aumento desses níveis.

Apresentamos os resultados de Ciências. Como podemos observar,

têm médias inferiores aos de Português, pelas razões já expostas.

Quadro 29: Índices de complexidade sintática dos textos dos livros

didáticos de Ciências (8ª série) usados no 2° anol2° grau.

~

1 2 3 4 Média

Médias

Ext. oro 6.72 5.34 6.76 8.19 6.75

Ext. Un.t 11.35 12.16 11.35 13.14 12.0

Coej. Subo 1.68 2.27 1.67 1.60 1.80

Cood. Un.t 1.12 1.16 1.27 1.17 1.18



As conclusões a que chegamos confirmam parcialmente as hipotéses

estabelecidas para esta pesquisa.

7. CONCLUSÃO
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Quanto à densidade lexical quase não há progresso significativo entre

os níveis de escolaridade, sobretudo entre a quarta e a oitava série.

Através da análise, podemos verificar que as palavras utilizadas pelos

alunos nos níveis acima apontados, não são portadoras de muito conteúdo

infonnacional, têm alta freqüência, além de apresentarem-se freqüentemente

repetidas.

A observação acima se estende também ao segundo ano do 20 grau,

em que a pequena elevação da média neste nível de ensino é resultante da

influência de algumas médias isoladas.

No que concerne aos textos de livros didáticos utilizados pelos alunos,

mormente os de 10 grau, são os de Português os que apresentam o mais



baixo percentual, registrando-se uma elevação nos textos de livros didáticos

de Estudos Sociais.

Tal fato nos leva a sugerir que os livros didáticos, sobretudo os de

Português necessitam ser melhor avaliados, pelos professores que os

adotam, sobretudo procurando aquele que apresentem textos diversificados

privilegiando os vários tipos. Isso poderá contribuir para mais alta

densidade lexical.

Concluímos então, que a hipótese estabelecida inicialmente, de serem

os textos de livros didáticos bastante distanciados dos de alunos quanto à

densidade lexical, essa diferença se confmna apenas parcialmente, uma vez

que não se registra em todas as disciplinas.

Quanto à complexidade sintática relativa aos textos discentes,

concluímos que em alguns índices, os nossos alunos se aproximam dos

americanos, distanciando-se porém em outros. No entanto, como OCOITe

com os de Hunt, os de nossa pesquisa não se distanciam muito entre os

níveis de escolaridade.

No que se refere aos adultos hábeis todavia, tanto alunos amencanos

como brasileiros têm mil longo caminho a percorrer. Os discentes

apresentam baixo nível de maturidade sintática e necessitam se apropriar
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dos mecanismos de extensão de sentenças, sem que isso venha a acarretar o

aumento do número de orações. Esta habilidade, segundo Hunt, é dominada

pelos adultos e tivemos oportunidade de observar em nossas análises. Os

alunos necessitam também elevar a densidade lexical de suas produções

escritas.

Quanto aos textos dos livros didáticos, concluímos que também neste

item complexidade sintática, nossas hipóteses se confirmam apenas

parcialmente, sendo mais significativos os resultados de quarta série. Neste

nível de escolaridade os textos de livros didáticos estão muito próximos dos

de ahmos.

Os textos de livros didáticos de oitava série elevam um pouco seus

índices de complexidade sintática em Estudos Sociais, mas em Português

permanecem baixos. Os de segundo grau, elevam em português.

Este trabalho permitiu-nos traçar o perfil dos textos que nossos alunos

de escola pública produzem, e dos textos dos livros didáticos que eles lêem,

pelo menos em dois dos aspectos da complexidade textual, a densidade

lexical e a maturidade sintática.
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Sabemos que a complexidade textual envolve outros fatores. Beaman

(1984) aponta dentre outros, o planejamento do discurso, o gênero textual, e

Watson (1983) refere o propósito e o tipo de discurso.

Embora abordando apenas dois indicadores de complexidade textual,

este trabalho poderá mostrar que os aspectos léxico-gramaticais, tanto nos

textos produzidos pelos alunos quanto naqueles constantes dos livros

didáticos, utilizados por eles, merecem ser melhor observados.

Julgamos interessante que outras pesquisas possam analisar outros

índices de complexidade presentes nos textos.
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ANEXOS

o menor abandonado

ANEXOS l-Quantificação da densidade lexical

Texto de aluno de 4'ª série - S8TA4

Os pais batem muito nas crianças I e as crianças não querem VIver

essa vida /.E elas vão-se embora.! Dorme na rua , I pede esmola, I tudo

isso por causa do l2ill- bêbado não saber 10 que falar. I

E depois o .IlliL sente falta das crianças I e depois vão atrás delas.!

Quando encontra I o filho não quer mais, I já está vivendo sua vida.! Por

exemplo, fiunando, I pedindo esmola, I catando lixo, I procurando papelão I

para construir sua casinha.!

A polícia ~ eles I,fumando, I cheirando cola, I espancam eles.! Isso

não acontece só no Brasil, I em todo ~ os outros pegam I pra adotar,!

pra não ver essas crianças I sofrendo sem família. I E que parem, I ajudem

essas crianças abandonadas, / elas precisam de família.!
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o texto de 4ª conta com cento e treze palavras e vinte e nove. São

setenta e um itens lexicais (sublinhados). Destes, trinta c dois têm peso três

e dezessete, peso dois. O total de pontos obtidos pelo aluno S8TC4 foi 130,

que dividido pelo número de orações - 29, é igual a 4,48, média de

densidade lexical.
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prostituição infantil

Texto de aluno de 8! série - S5TB8

A prostituição int~lIltilvem crescendo em todo pais. / Crianças de 10,

11 anos, vendendo seu corpo por qualquer micharia / para ter dinheiro /

para poder ao menos comer alguma coisa.!

Com a prostituição infantil, muita gente vem ganhando com isso,!

usando as crianças / para ganhar dinheiro, principalmente donos de motéis,

boates etc.!

A prostituição infantil, as conseqüências são muitas.! Por exemplo,

crianças não terem um lugar descente / para morar, / não freqüentarem um

colégio, / serem usadas por pessoas sem caráter.!

A prostituição infantil é também, uma boa parte de culpa da sociedade

tão falsa.!

Na prostituição infantil, muitas meninas são levadas por outras garotas/

que já estão nessa profissão.!

Tem crianças / que se vende por qualquer coisa / que eles oferecem

para as meninas, / que não têm instrução alguma, / Com isso fazem / o que

querem com elas.!

o texto apresenta cento e vinte e sete palavras e vinte e uma orações.

São 63 itens lexicais, sendo que vinte e oito com peso três e dezesseis com

peso dois, perfazendo lUTI total de 116 pontos. Da divisão deste resultado

pelo número de orações resulta uma média 5,52.
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Texto de aluno de 2° grau - S2TB2

o turismo em Fortaleza

Fortaleza é uma cidade maravilhosa, / mas o seu turismo tem coisas

positivas e negativas.!

Os pontos positivos são: o crescimento das indÚstI;as, a saúde, as

lojas, os shoppings, etc.!

Os pontos negativos são / que as crianças são exploradas sexualmente/

para fazer com / que os turistas fiquem felizes / e voltem sempre para a

cidade.! Só que o tráfico de crianças e adolescentes está tão grande / que se

toma um ponto super- negativo.!

Eu pessoalmente, acho / que a cidade , não só o governo, mas toda a

população tem que fazer algo / para não só deixar Fortaleza bonita,! mas

também tem que fazer campanha contra esse tráfico horrível/que ronda a

nossa cidade.!

O texto é constituído de cento e nove palavras e quinze orações. Deste

total, cinqüenta e seis são itens lexicais, mas vinte e dois têm peso três e

trinta e quatro peso dois. Obteve 134 pontos, com média 8,93, resultante do

números de pontos pelo de orações do texto.
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o avô não deve ficar sério, nunca. / Não deve ficar / falando de fome,

miséria, dor de cabeça, aluguel atrasado / e nem contas a pagar.! E nem

ficar obrigando a gente / a escovar os dentes toda hora / ou dormir cedo.!

Isso é coisa de pai. / Vô precisa ficar sempre fora disso, noutro mlUldo, com

lústórias menos reais e mais interessantes. / O avô não é forte nem poderoso

como pai.! Ele é até fraquinho, às vezes. / Necessita de ajuda, às vezes.!

Quando atravessa uma ma de mãos dadas com a gente, / está ajudando / e

sendo ajudado também.! VÔprecisa muito de cuidados, como a gente.!

VÔZé Domingos do Caititu era assim. /

Meu avô era homem de muitas histórias. / Quando começava / só

parava / na hora de carregar os netos pra cama. / Uma história logo puxava

outra, / que puxava outra, / que puxava tantas. / Gostava da vida, das

pessoas e das coisas.!

Textos de livros didáticos

Português - 4a série

(título 1 - texto 5)

Meu avô
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o texto contém cento e quarenta e uma palavras e vinte e Cll1CO

orações. São setenta e quadro itens lexicais assim distribuídos: trinta e oito

com peso três e trinta e seis com peso dois. O texto atingiu 186 pontos que,

dividido pelo número de orações alcança média 7,44.
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4! série - Ciências

(título 1 - texto 2)

Magnetismo

Observe / que certos corpos possuem lUTIaforça / que atrai outros

corpos / feitos de ferro, aço, níquel e de alguns outros metais.!

Essa força de atração que alguns corpos possuem sobre outros / é

chamada de magnetismo.!

(...)

Todo o ímã tem mTI pólo norte e mTI pólo sul. /

Se você aproximar os pólos iguais de dois ímãs, / vai sentir uma força!

que tenta separá-Ios. / Se você aproximar pólos diferentes, / ele se atraem.!

(...)

Os eletroímãs são usados em muitos aparelhos Úteis ao homem, como

telefone, telégrafos, campainhas, alguns brinquedos, motores e guindastes

eletromagnéticos ...!

Veja esse trem / que está sendo usado no Japão.! Ele é tão veloz

quanto um avião / e funciona com possantes Ímãs e eletricidade.!

Quanto à disciplina Ciências, o texto contém cento e dez palavras e

dezessete orações. São cinqüenta e sete itens lexicais, sendo trinta e um

com peso três e vinte ....seis com peso dois. O texto atinge 145 pontos com

média 8,52.



População é o conjunto de pessoas / que habitam um detenninado

lugar, / que pode ser um bairro, município, um país, um continente. /

Para saber o número de pessoas / que vivem nwn país / é feito wn

censo demográfico, isto é, uma contagem da população. / Essa contagem é

realizada em detenninados períodos de tempo, geralmente de dez em dez

anos. /

(. ..)

4 !! série - Estudos Sociais

(título I - texto 2)

A População Brasileira

Essa mudança se deve ao movimento de saída da população do campo

às cidades, / que é chamado de êxodo rural. /

Um exemplo de migração inter-regional é / a que ocon·eu intensamente

nos anos 70 e 80 / quando milhares de pessoas saíram do Rio Grande do

Sul, do Paraná e de São Paulo / e se dirigiram para Mato Grosso, Pará,

Rondônia e Amazonas. /
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o texto com cento e onze palavras e treze orações. São cinqüenta e

cinco itens lexicais, trinta e um com peso três e 24 com peso dois. O total

de pontos obtidos é 141 e a média é 10,84.

I
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8a série - Português

(título 4 - texto 4)

Beijos

Esforçava-se / para ser um homem modemo, / mas tinha dificuldades

com o protocolo. / Não sabia, por exemplo, / a quem beijar. / Quando via!

aproximar-se uma conhecida do casal, / perguntava para a mulller,

apreensiva, com o canto da boca .../

Era difícil. / Às vezes ele partia para o terceiro beijo / e a beijada não

esperava. / Ou então ele esperava / e ele não dava, / e quando ele voltava

para o terceiro / ele .rn recuara. / O problema da vida, pensava, / é / que a

vida não é coreografada .../

Tomado de uma espécie de frenesi, / depois de beijar lUna fileira de

conhecidos e desconhecidos, / ele dobrara o padre pela cintlU'a / e o beijara

longamente, como no cinema antigo .../

O texto contém cento e oito palavras e vinte e duas orações. São

cinqüenta e três itens lexicais. Destes, trinta e um têm peso três e vinte e

dois, peso dois. O total de pontos obtidos é 137 e a média é 6,22.
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8.!!série - História

(título 3 - texto 3)

o Período Paleolítico: em busca de nossas origens

A partir das pesquisas de fósseis e artefatos pré-históricos, / os

cientistas concluíram / que as primeiras espécies hmnal1as smgiram na

Terra! aproximadamente há 3 milhões de anos. / Os fósseis mais antigos

descobertos até o presente / foram encontrados na África. / Por ISSO,

acredita-se / que o ser humano teve origem no continente africano ...!

O estudo desses fósseis mostrou / que o homem evoluiu / a partir de

um animal primata, / que também deu origem a várias espécies de macacos

antropóides (semelhantes ao homem), como o gorila e o chimpanzé ...!

Durante o período de sua fonnação, a espécie hmnana teve sua

população amnentada / e espalhou-se na Terra. / Do continente africano

grupos humanos passaram para a Ásia e para a Europa. / PosteriOlmente

alcançaram a América, / atravessando o estreito de Bering, / que

provavelmente no passado foi um caminho de terra firme. / Finalmente,

chegaram à Austrália, através das ilhas da Oceania ...!

Apresentamos um texto com cento e trinta e oito palavras e dezenove

orações. São setenta e seis itens lexicais, quarenta e nove com peso três e

vinte e sete com peso dois. O texto atinge 201 pontos e uma média 10,57.



20/20 grau - Português

(título 2 - texto 4)

Terra: uma preocupação constante

Chegando ao terceiro milênio, / o homem ainda não conseguiu resolver

graves problemas / que preocupam a todos, / pois existem populações

imersas em completa miséria, / a paz é interrompida fregÜentemente por

conflitos internacionais / e, além do mais, o meio ambiente encontra-se

ameaçado por sério deseguilíbrio ecológico ...!

Em virtude dos fatos mencionados, / somos levados a acreditar / que o

homem está muito longe / de solucionar os grandes problemas / que afligem

diretamente uma grande parcela da humanidade e indiretamente a qualquer

pessoa consciente e solidária. / É desejo de todos nós / que algo seja feito/

no sentido de conter essas forças ameaçadoras, / para podennos sup0l1ar as

adversidades / e construir wn mundo que, / por ser justo e pacífico, / será

mais facilmente habitado pelas gerações vindouras ...!

Selecionamos um texto de Português com cento e oito palavras e

dezoito orações. São cinqüenta e sete itens lexicais, sendo quarenta e sete

com peso três e dez com peso dois. O texto obtém 161 pontos e média 8,94.
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2° Grau - Ciências

(título 4 - texto 2) Livro de 8'ªsérie

Tipos de Matéria

A matéria pode ser estudada qualitativa e quantitativamente .../

A matéria analisada sob o aspecto da quantidade / é denominada

corpo. / Por exemplo, com o ouro podem ser feitas jóias, taças, coroas,

moedas etc. / Portanto, com o mesmo material ouro são produzidos vários

corpos diferentes. / Pode-~finir corpo como uma porção limitada

de matéria .../

Além dos materiais existentes na natureza, a cada dia que passa, / nos

laboratórios de pesquisa, são produzidos novos materiais, / destinados a

melhorar nossas condições de vida. / Assim, são obtidos novos

medicamentos, / produzidos fios sintéticos para industrias têxteis etc.!

Vários setores industriais também se beneficiam através da síntese de

plásticos / utilizados na fabricação de bllnquedos, partes de maquinaria,

utensílios de cozinha, sacos de lixo etc .../

Em Ciências, o livro usado no 2°12° grau é de 8ª série por razões já

explicadas. Contém cento e dez palavras e treze orações. São cinqüenta e

um itens lexicais. Destes, quarenta levam peso três e onze, peso dois. O

total de pontos obtidos é 142 e a média de densidade é 10,92.
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ANEXOS 2 - Quantificação da complexidade sintática."

Textos de aluno

4a série (SlTC4)

o menor abandonado

o menor abandonado é muito sofrido.!]

Muitas crianças vivem na rua, / pedindo esmola, / trabalhando para

suas mães, / vendendo maçã, bombom, jornal etc.!]

Nas ruas, as crianças são muito maltratadas por marginais, mortas,

drogadas e muito mais.!]

Às vezes não tem comida / para comer, como atTOZ,feijão, carne e pão

etc.!]

E vão para casa / pedindo esmola ,I] às vezes consegue e às vezes,

não.!]

É muito triste uma coisa tão absurda dessa / acontecer no Brasil./]

Não é só no Brasil, / em todo os países tem pobre ou menor

abandonado .!]

Trabalha, / limpando carro , no sol quente/] e até fica doente/] e

morre.!] Morre / porque não tem dinheiro / para comprar nem um

remédio.!]

Será que nosso Brasil vai melhorar,!] eu acho que não.!]

Muitas mães com seus filhos pequenininhos, pedindo esmola.!]

Até muitas mulheres se vestem de prostitutas, / só assim ganham um

dinheiro melhor.!]

•
0\

IUFC9 Os sinais / indicam limite de oração e os sinais] , limite de unidade t.
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o texto contém cento e trinta e cinco palavras, vinte e sete orações,

dezesseis unidades-t e doze sentenças. Aplicando as fórmulas sugeridas por

Hunt temos as seguintes médias: extensão de oração 5,0; extensão de

unidade-t, 8,43; coeficiente de subordinação, 1,68; coordenação de

unidade-t, 1,33.
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Texto de aluno (SlOTC8)

8a série

A pena de morte

A pena de morte é uma coisa horrivel e muito desumana.!] E quem

sofre com isso/é o pobre.!] O rico, ele não sofre a pena de morte.z] Quando

eles matam alguém,! eles às vezes botam a culpa é no pobre.!]

O pobre é muito discriminado em alguns estados do Brasil.!] Quando o

pobre mata alguém,! os ricos pedem a pena de morte.!] Eu acho/ que o

pobre deveria ter direitos iguais aos dos ricos.z] Às vezes coloca-se a pena

de morte em cima de uma pessoa inocente.!] Essas pessoas que têm a lei da

pena de morte,! elas deveriam saber conhecer as pessoas/ que são reahnente

culpadas ou não.!] Eu acho isso injusto,! botar uma pessoa inocentei pra

receber essa coisa de pena de morte.!] É um absurdo,! é injusto até demais/

uma pessoa pagar pelo crime/ que não cometeu.!]

O texto contém cento e quartoze palavras, vinte e duas orações onze

unidades-t e onze sentenças. Apresentam as seguintes médias: extensão de

oração, 5,18; extensão de unidade-t 11,36; coeficiente de subordinação, 2,0;

coordenação de unidade-t 1,0.
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o turismo em Fortaleza

Na minha opinião, o turismo tem seus pontos positivos e negativos.!]

Os pontos positivos são/ que eles deixam Fortaleza mais valorizada.!]

As lojas vendem mais.!] Fortaleza passa a ser mais conhecida.!]

Os ponto negativos são/ que as doenças aumentam bastante,! o índice

de acidentes também aumenta,! os preços das coisas sobe,! o índice de

prostitiução aumenta e com ele a AIDS/ que é uma doença para todos

temerem.!] Porque ela não tem cura,!] e é uma doença! que puxa várias

outras doenças como sarampo, catapora, doença de pele etc.!]

Por isso devemos tomar cuidados com pessoas desconhecidas,!

principalmente aquela que vem de lugares diferentes do nosso.!]

O turista, muitos deles são bonitos, charmosos, comunicativos,!] mas

devemos lembrar/ que não é só isso/ que importa!] e sim conhecê-lo melhor/

para não arrepender-se depois.!]

Texto de aluno de 22 grau (S14TC2)

São cento e vinte e seis palavras, vinte e duas orações, onze unidades-t

e sete sentenças. As médias obtidas são: extensão de oração, 5,72~ extensão

de unidade-t, 1l,45~ coeficiente de subordinação, 2,O~ coordenação de

unidade-t 1,57.
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Textos de livros didáticos

4f!série Português (título 4 - texto 2)

A vida das abelhas é mesmo doce?

É quase impossível/ acreditar/ que não foi nenhuma fábrica moderna,

cheia de gente e máquinas.!] Mas quem fez foi um outro tipo de operário: as

abelhas.!] Para essas operárias não existe greve.!] Nem patrão.!] Elas

trabalham pela sua comunidade/, que é a colméia.!]

Assim, nas colméias encontramos abelhas com muitas profissões:

abelha faxineira, abelha babá, abelha soldado, abelha pedreiro.!] Existe até

abelha ventilador/ que agita suas asas / para deixar bem fresquinho o

interior da colméia.!]

E gostam tanto do resultado/ que um dos momentos mais felizes de

suas vidas eles chamam de lua-de-mel.l]

o texto contém noventa e três palavras, quatorze orações, oito

unidades-t e oito sentenças. As médias obtidas foram: extensão de oração

6,64~ extensão de unidade-t, 11,62~ coeficiente de subordinação, 1,75;

coordenação de unidade-t, 1,0.
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Ciências (título 4 - texto 2 )

4! série

Um mamífero racional

o homem é o único mamífero capaz) de usar a razão.!]

Por isso se diz) que o homem é um animal racional./]

Por ser racional,! o homem é capazJ de pensar,! de raciocinar,! de

criar,! de escolher 0/ que melhor lhe convém.!]

(...)

Nos primeiro meses de vida, o alimento mais completo é o leite

materno.!]

No leite materno, a criança encontra tudo o que precisa! para bem se

desenvolver/ e se proteger contra a ação de micróbios causadores de

doenças.!]

(...)

As vitaminas são alimentos de proteção contra as doenças;!] os sais

minerais entram na formação dos ossos./] as proteínas ajudam no

crescimento;'] os açúcares e as gorduras fornecem energia.!]

o texto apresenta cento e nove palavras, dezenove orações, nove

unidades-t e seis sentenças. As médias foram as seguintes: extensão de

oração, 5,73~ extensão de unidade-t, 12,11; coeficiente de subordinação,

2, 11~coordenação de unidade-t, 1,5.
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Estudos Sociais (título 2 - texto 1)

4"ªsérie

Onde estamos, Brasil?

Você já observou bem as duas fotos?/]

Na foto da esquerda, o astronauta vai entrar no carro/ para dar LUTI

passeio na lua.!] Aquele carro depois ficou na lua.!] Mas os astronautas

voltaram com muito quilos de pó lunar e pedaços de rochas para estudos e

pesquisas.!]

(... )

As águas que cobrem a terra! formam uma camada contínua.!] Mas é

costume/ dividir essa camada em quatro grandes partes, em quatro oceanos:

Pacífico, Atlântico, Índico e Glacial Ártico.!] O maior de todos é o oceano

Pacífico.!]

( ... )

Todo o lado desse nosso país é banhado pelo oceano Atlântico.!]

Ao norte, ao sul e a oeste, o Brasil tem fronteiras com todos os países

sul-americanos, menos com o Chile e o Equador.!]

O texto contém cento e dezessete palavras, doze orações, nove

unidades-t e nove sentenças. As médias obtidas: extensão de oração: 9,75;

extensão de unidade-t, 13,0; coeficiente de subordinação, 1,33;

coordenação de unidade-t, 1,0.



Esforçava-se/ para ser um homem moderno.z] mas tinha dificuldade

com o protocolo.!] Não sabia, por exemplo/ a quem beijar.!] Quando via!

aproximar-se uma conhecida do casal,! perguntava para a mulher,

apreensivo, com o canto da boca:/]

_ Essa eu beijo.!]

Era dificil.l] Às vezes, ele partia para o terceiro beijo/] e a beijada não

esperava.!] Ou então ela esperava!] e ele não dava,!] e quando ele voltava

para o terceiro/ ela já recuara.!] O problema da vida, pensava! é que a vida

não é coreografada.!]

Tomado de uma espécie de frenesi,! depois de beijar urna fileira de

conhecidos,! ele dobrara o padre pela cintura/] e o beijara longamente,

como no cinema antigo.!]

.J

Português (título 4 - texto 1)

8! série

Beijos

O texto conta com cento e nove palavras, vinte e duas orações,

quartoze unidades-t e nove sentenças. As médias obtidas são: extensão,

4,95~ extensão de unidade-t, 7,78~ coeficiente de subordinação, 1,57~

coordenação de unidade-t, 1,55.
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8.!!série

Texto de História

Quando os europeus chegaram à América! havia, de acordo com as

estimativas, aproximadamente 80 milhões de índios/ organizados em

nações/ e distribuídos pelo continente.!] Essas diversas nações

apresentavam diferenças étnicas e culturais entre si, bem como diferentes

graus de organização social e econômica.!]

Alguns grupos, como os comanches e cheyenes, na América do Norte,

e os xavantes e tapuias, no Brasil, viviam culturalmente no Período

Paleolítico,! alimentando-se da caça, da pesca e da coleta vegetal.!]

Outros grupos como os iroqueses e os pueblos, na América do NOIte, e

os tupis-guaranis, no Brasil, não eram mais simples caçadores, pescadores e

coletores.!] Viviam nas chamadas comunidades primitivas,! onde produziam

seus próprios alimentos,! praticando uma agricultura de subsistência.!]

O texto apresenta cento e onze palavras, onze orações, cinco unidades-

t e cinco sentenças. As médias obtidas: extensão de oração, 10,09; extensão

de unidade-t, 22,2; coeficiente de subordinação, 2,2; coordenação de

unidade-t, 1,0.



Texto de 2Q/2Q grau

Português (título 4 - texto 3)

Uma defesa contra os erros

Como processar um profissional de saúde por erro ou negligência?/]

Para responder a esta pergunta.r foi criado, em São Paulo, na semana

passada, o S.O.S. Erro médico -I] um serviço organizado por pessoas/ que

tiveram casos de incidentes médicos em sua família.!] A entidade pretende

oferecer assistência jurídica e psicológica a pessoas de todo o Brasi1./]

Durante os dias úteis da semana, as secretárias atendem os

telefonemas/] e marcam entrevistas com os advogados e voluntários aos

sábados.!] "Não se trata de uma guerra contra os médicos.!] Queremos

apenas orientar as pessoas/ que se sentirem lesadas",! diz Cleodon

Cordeiro Mora, presidente da entidade/ que perdeu lUna filha! acometida de

um problema respiratório/ que mOlTeu subitamente.!] Cleodon acusa ao

médico/ que o atendeu! de ter agido com negligência no atendimento

menina.!]

'.

o texto contém cento e vinte palavras, dezessete orações, nove

unidades-t e sete sentenças as médias foram: extensão de oração, 7,05;

extensão de unidade-t, 13,33; coeficiente de subordinação, 1,88;

coordenação de unidade-t, 1,28.
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Ciências

22/22 grau

Noção de íon

Os elementos químicos ao se combinarem,! formam milhões de

compostos diferentes.!] Entretanto, alguns elementos não se combinam

naturahnente,! porque seus átomos se encontram isolados na natureza.z

constituindo os gases nobres da atmosfera( hélio, neônio, argônio, criptônio,

xenônio e radônio ).!]

Você notou! que todos eles apresentam a última camada completa, ou

seja,com 8 elétrons.!] Mesmo o hélio com 2 elétrons está completo,! porque

o nível K só admite, no máximo, 2 elétrons.!] Por esta razão, podem existir

livres, e isolados na natureza.!]

Os outros átomos tendem a adquirir eletrosferas iguais às dos gases

nobres.!] Fazem isso ganhando/ ou perdendo o menor número de elétrons.!]

Ao ganhar/ ou perder elétrons,! os átomos deixam de ser neutros.]/ Ficam

eletricamente carregado s/] e passam a ser denominados íons.!]

O texto apresenta cento e dezessete palavras, dezoito orações, dez

unidades-t e nove sentenças. As médias correspondem a: extensão de

oração, 6,50; extensão de unidade-t, 11,7; coeficiente de subordinação,

1,80; coordenação de unidade-t, 1,11.
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