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5 - A língua como um sistema complexo 
 

 

Ana Carolina Sperança-Criscuolo 



5 
A LÍNGUA COMO UM SISTEMA COMPLEXO

Neste capítulo, faz-se uma discussão considerando-se aspectos 

importantes da língua enquanto um complexo objeto de descrição 

científica, a partir da descrição e da análise propostas para as orações 

subordinadas substantivas estudadas. Além disso, retomando-se o 

objetivo principal do trabalho, procura-se associar essa discussão 

a sugestões para uma possível prática pedagógica, repensando a 

língua como um objeto de ensino.

A língua enquanto objeto de descrição científica

Observando-se as diferentes funções a que servem as ora-

ções estudadas (fazendo-se então uma projeção na língua como 

um todo), motivadas por necessidades comunicativas do Falante e 

explicadas por princípios cognitivos gerais, é possível argumentar 

em favor de ser a língua – de fato – um objeto bastante complexo. 

Logo, uma teoria que busca explicar um objeto assim não pode ser 

uma “camisa de força”, nem mesmo basear-se apenas no que lhe 

é concreto: a estrutura. Obviamente, isso não significa que não 

existam princípios gerais e regularidades que se projetam a partir 

do funcionamento da língua; contudo, participam da construção 
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150  ANA CAROLINA SPERANÇA-CRISCUOLO

desses princípios e regularidades fatores que não são de natureza 

estritamente linguística: o contexto, as intenções do Falante, suas 

conceptualizações, a cultura, os quais também promovem as espe-

cificidades das línguas. 

Ao se considerar a gramática de uma língua motivada por as-

pectos pragmáticos e semânticos, de acordo com os pressupostos 

do funcionalismo – neste trabalho, representado por Dik (1989, 

1997) e Hengeveld e Mackenzie (2008) –, e também motivada por 

aspectos cognitivos1 – como o processo de Integração Conceptual 

proposto por Fauconnier e Turner (2002) –, chega-se à caracteri-

zação que Bybee (2010) propõe à língua: um sistema adaptativo 

complexo. Os fenômenos estruturais observados nas gramáticas 

das línguas naturais podem ser derivados de processos cognitivos 

gerais, que explicam tanto as regularidades quanto as variações e 

mudanças nas estruturas e usos das línguas. Segundo a autora, 

uma consequência de ver a língua como um sistema adaptativo 

complexo e sua estrutura como emergente (Lindblom et al., 1984; 

Hopper, 1987) é focar nossa atenção não muito na estrutura linguís-

tica em si, mas nos processos que a criam (Verhagen, 2002). Pes-

quisando os processos de domínio geral, não apenas diminuímos a 

busca por processos específicos da língua como também a situamos 

dentro de um contexto maior do comportamento humano. (Bybee, 

2010, p.7)2

Partindo-se da observação dos processos gerais envolvidos 

no uso linguístico, bem como da funcionalidade a que servem as 

construções linguísticas em seus respectivos contextos, é possível 

 1 Os quais também envolvem a semântica e a pragmática, além da cultura.

 2 No original: “[...] a consequence of viewing language as a complex adaptative 

system and linguistic structure as emergent (Lindblom et al. 1984, Hopper 1987) 

is that it focuses our attention not so much on linguistic structure itself, as on the 

processes that create it (Verhagen 2002). By searching for domain-general proces-

ses, we not only narrow the search for processes specific to language, but we also 

situate language within the larger context of human behavior”. 
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apreender a língua como um todo, tendo como foco sua função 

principal: a interação entre os usuários. De acordo com Beckner et 

al. (2009), considerar a língua como um sistema adaptativo comple-

xo3 envolve quatro pressupostos básicos:

– o sistema funciona a partir da interação de múltiplos agentes 

(indivíduo/comunidade), o que sugere a presença da subje-

tividade dos seus usuários;

– o sistema é adaptativo, o que é contrário à ideia de uma estru-

tura estável, tal como pressuposta por abordagens formais e 

mesmo pelas gramáticas tradicionais;

– o comportamento dos usuários é consequência de fato-

res que variam de percepções a motivações sociais (como 

se pode observar pelos princípios do cognitivismo e do 

funcionalismo);

– a estrutura do sistema – a língua – emerge de padrões inter-

-relacionados da experiência, interação social e mecanismos 

cognitivos, o que corrobora a participação de elementos não 

linguísticos em sua constituição e, especialmente, a neces-

sidade de considerá-los na observação e descrição desse 

sistema.

Abordar a língua sob essa perspectiva possibilita unificar fenô-

menos que aparentemente não se relacionam, mas que, na verdade, 

estão na base do funcionamento linguístico: variações em cada um 

 3 É comum o uso do termo “complexo” como um sinônimo de “complicado”. 

Porém, neste texto, a expressão “sistema complexo” é emprestada do objeto 

de estudo da Teoria da Complexidade. Não há nessa teoria uma definição 

trivial para “complexidade”. Essencialmente, estudam-se sistemas compostos 

por uma coleção de agentes (ou objetos) interagindo entre si. Também são 

características de sistemas complexos, por exemplo, o comportamento dos 

agentes ser afetado pela sua memória (ou feedback); os agentes adaptarem suas 

estratégias de acordo com seu histórico, buscando melhorar seu desempenho; 

e fenômenos emergirem de um sistema complexo pela interação dos agentes 

(Johnson, 2009). Não coincidentemente, essas são características das lingua-

gens naturais.
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dos níveis linguísticos, mudanças linguísticas, emergência de regu-

laridades, novos usos etc.

A interação dos vários elementos que participam do uso e da 

constituição da língua (conceituais, cognitivos, culturais, contex-

tuais e linguísticos) mostra sua dinamicidade e revela sua natureza 

adaptativa, uma vez que esses elementos também estão sujeitos a 

variações e mudanças (determinando as especificidades das lín-

guas). Contudo, é importante ressaltar que, apesar de sua variabi-

lidade, a língua não deixa de ser um sistema estruturado: “A língua 

é uma das formas mais sistemáticas e complexas do comportamento 

humano” (Bybee, 2010, p.6).4

As construções e expressões linguísticas são pareamentos entre 

forma e significado, e isso inclui a pragmática. O contexto é de-

terminado social e cognitivamente, e tudo constitui esse sistema 

complexo, dinâmico e adaptativo que é a língua. Segundo Bybee 

(2010), não são apenas porções idiomáticas que mostram a forte 

interação entre itens lexicais específicos e construções gramaticais. 

As orações completivas – uma estrutura sintática geral – assumem 

diferentes valores (semânticos e pragmáticos) em função da escolha 

do predicador da oração principal, como de fato se pôde observar 

a partir das orações predicadas por verbos dicendi, por verbos de 

atividade mental e pelo predicador “ser + adjetivo”. Para Bybee 

(2010, p.79), “os itens lexicais que ocorrem numa construção contri-

buem para seu significado e ajudam a determinar sua função e distri-

buição no discurso”,5 do que se percebe a importante relação entre 

léxico e gramática.

Considerando-se as orações subordinadas substantivas estuda-

das, pode-se dizer que surgiram da necessidade básica do homem 

de se referir a um evento. Observem-se as orações a seguir, cada 

 4 No original: “Language is one of the most systematic and complex forms of 

human behavior”.

 5 No original: “The lexical items that occur in a construction contribute to the 

meaning of the construction and help to determine function and distribution in 

discourse”.
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uma delas comparada a construções em que o complemento é um 

item lexical:

Eu vi [um avião].

Eu vi [que o avião partiu no horário].

Eu quero [essa blusa azul].

Eu quero [que você venha ao meu aniversário].

Eu não acredito [em fantasmas].

Eu não acredito [que você fez isso].

Eu fiz [um bolo].

Eu fiz [com que ele ficasse].

Eu mandei [a encomenda].

Eu mandei [que parassem de brigar].

Em cada situação, da referência a um indivíduo/entidade passa-

-se à referência a um evento/situação, utilizando-se para isso uma 

oração subordinada substantiva; tem-se um argumento verbal que 

é, semanticamente, um evento. Tal é a origem primária das orações 

subordinadas substantivas, que corresponde a uma primeira adap-

tação do sistema (no que diz respeito a essa construção sintática) 

diante de uma necessidade comunicativa do Falante. 

Nas orações estudadas, também é possível pensar em algumas 

adaptações do sistema linguístico, quanto à funcionalidade dessas 

construções. Os verbos dicendi – também chamados de verbos de 

elocução – têm a função básica de introduzir a voz do outro (poden-

do o Falante também integrar – ou não – a opinião desse outro ao seu 

discurso). Como visto, porém, não raras vezes o Falante utiliza-se 

desses verbos para introduzir também a própria voz ao seu discurso, 

retomando ou prevendo outra enunciação sua. O que poderia pa-

recer redundante é, na verdade, uma estratégia criada pelo usuário 

para enfatizar (“É por isso que eu digo sempre [que a franqueza é fun-
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damental no diálogo]”) ou modalizar (“Sugiro [que você não chegue 

atrasado novamente]”) uma opinião ou um ato de fala.

Os verbos de atividade mental servem para expressar, basica-

mente, o conhecimento que o Falante tem de uma determinada 

situação, numa escala que varia entre certeza e dúvida, em virtude 

da maneira como o enunciador chegou à informação asseverada. No 

entanto, o português não é uma língua em que a indicação da fonte 

da informação (evidencialidade) é obrigatória; assim, a opção por 

expressá-la revela uma estratégia do Falante para preservar sua face, 

diminuindo seu comprometimento com o que assevera (“Acho [que 

ela já saiu]”) ou modalizando um ato de fala (“Acredito [que você 

deva sair agora]”); por outro lado, o Falante pode também assumir 

a responsabilidade pela informação, expressando maior comprome-

timento seu e dando maior confiabilidade ao enunciado (“Sei [que 

ela entregou o trabalho]”). Construções de natureza evidencial adap-

tam-se a funções pragmáticas na interação entre Falante e Ouvinte.

O predicador “ser + adjetivo”, por fim, revela uma avaliação do 

Falante acerca de um evento. Contudo, essa construção impessoali-

za o enunciado, promovendo maior distanciamento do enunciador: 

“Acho interessante [que reveja o trabalho]” à “É interessante [que 

reveja o trabalho]”. No primeiro caso, a opinião – necessariamente 

do Falante – é explicitada; no segundo, a avaliação é apresentada de 

maneira mais objetiva, não associada a nenhum indivíduo expres-

samente. O apagamento do experienciador é uma adaptação mo-

tivada pela subjetividade do Falante e pela intenção comunicativa 

que tem de ocultar essa subjetividade. Segundo Verhagen (2005), 

é uma perspectivização impessoal do enunciado. Para o autor, as 

construções completivas permeiam o domínio intersubjetivo da in-

teração entre Falante e Ouvinte, sendo as orações principais (OPs) 

codificadoras de aspectos desse nível e as orações subordinadas 

substantivas (OSS) codificadoras do domínio objetivo (em que se 

situam os objetos conceptualizados).

Todas as adaptações observadas a partir do uso dessas cons-

truções são determinadas por aspectos pragmáticos e cognitivos, 

como visto detalhadamente no capítulo anterior. As motivações da 
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direção em que um sistema adaptativo complexo evolui são chama-

das, segundo Bybee (2010, p.198), de atratores. No caso da língua, 

diversos elementos podem se configurar como atratores, sendo 

inclusive observados de maneira semelhante em diversas línguas. 

Abreu (2011) aponta como alguns atratores linguísticos o sentido 

(sendo este o principal, pois a função básica da linguagem humana 

é a comunicação), a economia, a tipologia, a iconicidade, a contigui-

dade e a sociabilidade. A contiguidade, por exemplo, é um atrator 

que promove, numa relação sintagmática, a associação conceptual 

de palavras próximas e a consequente representação do conceito por 

apenas uma delas, como: telefone celular a celular; pessoas jovens a 

jovens. A economia é um princípio atrator que motiva a redução de 

palavras: fotografia a foto; notebook a note.

O principal atrator associado às adaptações verificadas no uso 

das orações subordinadas substantivas é a sociabilidade, em que o 

enunciador busca preservar sua face, modalizando os enunciados, ou 

garantir a confiabilidade da informação asseverada, indicando sua 

fonte. A intenção do Falante faz parte de um contexto em que a ex-

pressão linguística deve servir também como mediadora das relações 

sociais entre os usuários, e não apenas para transmitir uma informa-

ção. Esse contexto, portanto, também atua como um atrator de novos 

arranjos e usos da língua, o que se pode dizer, da mesma forma, dos 

domínios e gêneros discursivos relacionados à situação comunicativa 

(como de fato se pôde observar pelos usos diversos das construções 

estudadas nos domínios jornalístico, literário e científico).

Em termos pragmáticos, as orações estudadas constituem estra-

tégias pelas quais o enunciador escolhe maneiras de “empacotar” 

a informação que deseja fornecer ao seu interlocutor, o que está de 

acordo com a proposta de Verhagen (2005), que considera que a 

função primária da oração principal em uma construção completiva 

é codificar a perspectiva do Falante em relação à conceptualização 

do que é expresso na oração subordinada (completiva).

Rosa (1990, 1992), ao propor uma classificação dos elementos 

linguísticos que atuam como marcadores de atenuação, atribui-lhes 

a função de evitar uma postura assertiva e autoritária do Falante. 
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Dentre as palavras e expressões que marcam a impessoalização, 

as construções com “É possível que”, “É bom que”, “Diz-se que”, 

“Sabe-se que” são alguns exemplos de marcadores de distanciamento. 

Segundo a autora, as construções com verbos de atividade mental 

constituem marcadores de opinião, que revelam o conhecimento e o 

comprometimento do Falante em relação ao que diz.

Do ponto de vista cognitivo, considerando-se a natureza dos 

processos que fazem da expressão linguística uma capacidade hu-

mana, Bybee (2010, p.7) propõe que processos cognitivos de domí-

nio geral (que permeiam outras capacidades humanas) possibilitam 

apreender aspectos mais abrangentes da língua, que permitem ob-

servar sua relação com outros domínios e sua consequente carac-

terização como um sistema adaptativo complexo. Os processos de 

domínio específico, ao contrário, possibilitam apenas a compreen-

são de capacidades linguísticas específicas (como a habilidade de 

falar em público), não permitindo sua associação com outras áreas 

da cognição; por isso, são mais restritos. 

Dentre os processos de domínio geral que estão na base do uso 

da língua, Bybee (2010) apresenta: (a) categorização, que per-

mite associar certos fonemas, morfemas, palavras e construções a 

representações e sentidos específicos; (b) chunking, que permite 

a formação de expressões e unidades linguísticas mais complexas 

que, com o uso, passam a constituir uma unidade significativa mais 

independente – poder-se-ia considerar, como exemplo, a gramati-

calização da OP “Ele diz que” para um possível operador evidencial 

“Diz que”, conforme Casseb-Galvão (2001); (c) memória rica, que 

possibilita o armazenamento de detalhes da experiência linguística 

(contextos, inferências, sentidos) associados aos enunciados; (d) 

analogia, que permite a criação de novos enunciados a partir de 

enunciados existentes (metáforas). Todos esses processos pressu-

põem a habilidade de associar forma e sentido no uso da língua.

O processo cognitivo de Integração Conceptual que, como 

visto, subjaz ao funcionamento e organização das orações subor-

dinadas substantivas estudadas, pode ser visto como um processo 

de domínio geral, pois também está presente em outras áreas da 
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cognição humana6 e possibilita explicar, com clareza, habilidades 

associadas ao uso da língua (integração de outras vozes, integração 

da própria voz, integração de opiniões, crenças e valores...).

No que diz respeito à complexidade do sistema linguístico, pô-

de-se verificar a interação de vários fatores, de diferentes naturezas, 

no uso das orações subordinadas substantivas, todos se manifes-

tando equilibradamente (o que é essencial a um sistema complexo). 

Quanto à capacidade de adaptação, que pressupõe mudanças, não 

se observaram propriamente mudanças estruturais nas orações 

estudadas, uma vez que se procedeu a um estudo sincrônico. No 

entanto, foram constatados vários usos e funcionalidades dessas 

orações, em diferentes contextos, o que demonstra adaptações de 

natureza pragmática (lembrando que as adaptações podem ocorrer 

em todos os níveis do sistema).7 Nesse sentido, o estudo a que se 

procedeu favorece a ideia de se pensar a língua como um sistema 

adaptativo complexo, e não como um sistema estável.

Com base nessa discussão, torna-se difícil imaginar as aulas 

de gramática ainda baseadas apenas no que propõem os manuais 

tradicionais, cuja concepção de língua é um sistema estático e está-

vel. É necessário repensar o ensino da gramática, considerando-se 

todos os elementos que fazem parte do funcionamento da língua e 

estão envolvidos no seu uso. Na próxima seção, pretende-se fazer 

algumas reflexões nesse sentido.

 6 Conferir Capítulo 3.

 7 Embora este trabalho não tenha uma perspectiva diacrônica, a qual seria 

necessária para a verificação de variações e mudanças na estrutura da língua, é 

importante destacar os trabalhos de Casseb-Galvão (1999, 2001) e de Gonçal-

ves (2003), que observaram o trajeto de gramaticalização de construções com 

orações subordinadas substantivas no português: respectivamente, o trajeto de 

gramaticalização do verbo “achar”, de verbo pleno a modalizador epistêmico; 

o trajeto de gramaticalização da oração principal “Ele diz que” a um possível 

operador evidencial “Diz que”, e o trajeto de gramaticalização do verbo “Pare-

cer”, também de predicador a operador evidencial. A observação dessas cons-

truções da perspectiva da gramaticalização é mais um indício de que a língua se 

configura como um sistema adaptativo complexo, cuja estrutura (gramática) é 

emergente e sensível a fatores extralinguísticos. 
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A língua enquanto objeto de ensino

Na tentativa de se estabelecer, finalmente, uma ponte possível 

entre teoria e prática, procura-se apontar sugestões de como a abor-

dagem que se utilizou nesta pesquisa bem como seus resultados 

podem contribuir para um ensino mais eficiente da sintaxe, em 

especial das orações subordinadas substantivas, que de fato auxilie 

no desenvolvimento das habilidades comunicativas dos alunos, 

tanto na produção quanto na compreensão de textos. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 

1997, 1998), o principal objetivo das aulas de Língua Portuguesa 

é garantir o acesso eficaz à leitura e à escrita, visto que o domínio 

dessas habilidades é um requisito fundamental para a participação 

social. Em termos de linguagem, é preciso que o aluno tenha con-

dições de se expressar adequadamente, argumentar, questionar e 

informar, bem como compreender, ou seja, ter plena desenvoltura 

nessas práticas que utilizam a língua como principal instrumen-

to. Quanto ao ensino de gramática, propriamente, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) reconhecem a necessidade de uma 

mudança de foco, deixando-se o apego à tradição gramatical (exer-

cícios de classificação metalinguística...) para trabalhar aspectos 

linguísticos relevantes em relação às práticas de produção e com-

preensão de textos, o que “implica, muitas vezes, chegar a resultados 

diferentes daqueles obtidos pela gramática tradicional, cuja descrição, 

em muitos aspectos, não corresponde aos usos atuais da linguagem” 

(Brasil, 1998, p.29).

Apesar de bastante coerente, tal orientação é mais uma proble-

matização que uma solução, visto que não se apresentam maneiras 

de se colocar essa proposta em prática. Acredita-se que uma abor-

dagem funcionalista-cognitivista da língua, tal como se procedeu 

na descrição das orações subordinadas substantivas estudadas, é 

um possível caminho, uma vez que permite explicar e compreender 

os usos e o funcionamento da língua, inclusive construções não 

explicadas nas gramáticas tradicionais ou mesmo que contradizem 

os exemplos que trazem. 
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Ao reconhecer-se a língua, primeiramente, como resultado de 

habilidades e processos cognitivos, o professor pode conduzir o 

aluno a refletir, com base em seu conhecimento de mundo, sobre os 

espaços mentais que são ativados por itens e construções sintáticas; 

também, observando-se o domínio interdiscursivo em que ocorrem 

os itens em análise (como as OSS, por exemplo), pode-se levar 

o aluno a observar as integrações que ocorrem nos enunciados/

textos, como é claramente explicitado pelo processo cognitivo de 

Integração Conceptual. Isso não significa, obviamente, que o pro-

fessor deva ensinar esses conceitos teóricos aos alunos. Esse é um 

conhecimento que, estando subjacente à maneira como o professor 

trabalha com a gramática, pode ajudar a melhorar – e mesmo faci-

litar – sua prática. 

Em segundo lugar, observar a funcionalidade da língua em di-

versos contextos pressupõe a reflexão também sobre estes, o que 

levará o aluno a perceber que diferentes relações interdiscursivas 

e intenções se codificam na gramática. Ou seja, a língua oferece 

“pistas” (Fauconnier, 1994, 1997) para uma compreensão mais rica 

da própria situação comunicativa: os diferentes tempos verbais e 

a referência a estados-de-coisas ou a conteúdos proposicionais; as 

escolhas lexicais e a manifestação da subjetividade do enunciador; 

a observação das diferentes funcionalidades de um elemento lin-

guístico em função de adaptações motivadas pelas necessidades do 

Falante (o que mostra que a gramática não é estável como se pres-

supõe pelos manuais de gramática tradicional); diferentes formas 

de dizer assumem diferentes efeitos de sentido (ao contrário da 

noção de que um mesmo conteúdo pode ser dito de formas dife-

rentes, sendo intercambiáveis). Com base nessas reflexões, o aluno 

inevitavelmente será levado a pensar sobre as intenções associadas 

aos enunciados, em termos de compreensão; como consequência, 

terá também condições de melhorar a produção de seus textos (ou 

melhor, de qualquer manifestação linguística) considerando seus 

próprios objetivos. 

O professor não precisa substituir uma nomenclatura por outra. 

Uma oração subordinada continuará sendo uma oração subordina-
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da. O que deve mudar é a maneira como se trabalha com ela, tendo 

como foco principal a função que ela assume na interação entre Fa-

lante e Ouvinte. Apesar das orientações curriculares para o ensino 

de Língua Portuguesa, com base em gêneros diversos de textos, 

continuou-se a ensinar a gramática da mesma maneira, mudando-

-se apenas os tipos de exemplos (de exemplos prontos e criados a 

exemplos – prototípicos – tirados de textos autênticos), mas com os 

mesmos tipos de exercícios (classificação sintática das orações).

Uma abordagem funcionalista-cognitivista da língua pode levar o 

aluno a compreender de que maneira suas próprias experiências con-

ceptuais e linguísticas participam do uso da língua; tendo consciência 

desse conjunto o aluno terá maior domínio e habilidade na produção 

e compreensão dos textos. Segundo Sweetser e Fauconnier (1996, 

p.8), “longe de ser independente da estrutura experiencial, sintaxe e 

gramática, como também a escolha lexical, estão envolvidos central-

mente na expressão e construção da compreensão humana do mundo”.8 

Seguindo a orientação de natureza top-down proposta por Hen-

geveld e Mackenzie (2008), o ensino das OSS poderia partir de 

aspectos como polifonia (verbos dicendi), expressão da evidencia-

lidade (verbos dicendi, verbos de atividade mental, construção “ser 

+ adjetivo”, verbos de percepção) e subjetividade na linguagem 

(verbos de atividade mental, construção “ser + adjetivo”), observan-

do-se de que maneira a língua codifica tais fenômenos discursivos.

Embora este trabalho se limite a sugestões para a prática didá-

tico-pedagógica no ensino de gramática (sintaxe), acredita-se que a 

descrição e a análise propostas para as orações subordinadas subs-

tantivas ilustram, de maneira concreta, um trabalho possível de ser 

realizado em sala de aula, de maneira que os professores possam 

aplicar esses princípios a outros tópicos gramaticais.

 8 No original: “Far from being independent of experiential structure, syntax and 

grammar, as well as lexical choice, are centrally involved in expressing and cons-

tructing human understanding of the world”.
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