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Resumo: Se você gosta de aprender sobre línguas, mas acha que as contas não são o seu forte, este 
texto vai te provar que gramática e matemática têm muito em comum, e, juramos, não é só a rima! Aqui, 
vamos falar sobre a classe dos numerais e de como a noção mais geral de quantidade pode ser 
expressa de várias maneiras nas diferentes línguas naturais. 
 

Você já se deu conta de que interpretar números é uma tarefa sempre muito 
presente nas nossas vidas? Se você respondeu negativamente a essa pergunta ou 
ainda tá com alguma dúvida, dá só uma olhada nas manchetes a seguir: 

 
 

 



 

 
 Para entender todas essas manchetes e acompanhar as notícias do nosso dia a 
dia, ninguém precisa ser um gênio da matemática, mas todo mundo precisa, em 
alguma medida, entender de números. Num tempo em que o número de brasileiros 
mortos por covid-19 chega a 550.000 e que, se não bastasse, 27 milhões de pessoas 
(12,8% da população brasileira) está vivendo abaixo da linha da pobreza1, o melhor 
mesmo é ficar ligado no que os números têm a nos dizer! 

Pra falar desse assunto, podemos começar assumindo que número é uma 
abstração matemática, uma cardinalidade, e que serve, por exemplo, pra quando a 
gente quer falar da quantidade exata de uma coisa qualquer, como três livros, quatro 
escolas, cinco maçãs e assim vai. 

Se alguém te pergunta que horas são e você responde: são duas e vinte, está aí 
uma prova de que você domina os números cardinais. Aliás, pra ver as horas no 
relógio, você ainda precisou reconhecer os algarismos arábicos (1, 2, 15, etc). Da 
mesma maneira, se perguntam a sua idade, você responderá 25, 58, 34 ou qualquer 
outro número cardinal que corresponda à quantidade de anos vividos por você desde o 
seu nascimento. 

Claro que a nossa vida com números cardinais nem sempre é moleza. É muito 
mais fácil informar as horas do que dar conta do preço do arroz, do gás de cozinha ou 
mesmo calcular o quanto se poderia gastar em leite condensado no período de um 
ano. Pra alguns, 15 milhões de reais podem soar bem normal; pra outros, um baita 
exagero. É tipo cálculo de picanha em churrasco. Podem ser 2, 3, 5, 10 quilos (!) ou 
pode ser só acém mesmo. 

Da noção de número, temos o conceito de numeral. Numeral é a expressão 
linguística dos números e, portanto, é uma das categorias gramaticais das línguas do 
mundo.  Enquanto o número é um conceito da matemática, o numeral é uma categoria 
de palavras. Os numerais podem ser subclassificados, por exemplo, em: numerais 
cardinais (um, dois, três, etc.); ordinais (primeiro, segundo, terceiro, etc.); multiplicativos 
(duplo, triplo, quádruplo, etc.). Isso muita gente já viu, mas, talvez, poucos saibam que 
as várias línguas do mundo (como português, francês , por exemplo) podem apresentar 
diferentes sistemas de numerais. 

Veja só! Quem já fez aula de francês sabe bem que, para dizer 80 (quatre-vingt 
ou, literalmente, quatro-vinte), tem que fazer uma continha (4X20=80). Noventa? Ixi, 
melhor pegar a calculadora, porque, além de multiplicar, tem que somar: quatre-vingt 
dix (ou, literalmente quatro-vinte dez - 4X20+10=90) e daí por diante. Já se 
quiséssemos aprender uma das línguas africanas que aqui aportaram, iríamos nos 
deparar com o iorubá e seus numerais. E lá vem conta de novo!; porém, agora, de 
subtração. Dezesseis? Ẹẹrìndílogún (ẹrin - quatro, díl - de,  ógún - vinte, ou, 
literalmente, vinte de quatro, 20 - 4 = 16). 
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 Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/04/08/populacao-abaixo-da-linha-da-pobreza-triplica-e-atinge-27-milhoes-de-brasileiros 



 

 

 
                                                

                Fonte: dicionariopopular.com 

 
 Será que isso deixaria a Nazaré ainda mais confusa? Como ela é brasileira, 
talvez. Mas, as crianças francesas e nigerianas não acham confuso não, pois essas 
operações matemáticas que estão por trás dos numerais dessas duas línguas são 
simplesmente parte do sistema linguístico delas. 
 Por falar em criança, aliás, você já notou que crianças pequenas costumam 
estar sempre muito dispostas, e até entusiasmadas, a dar cinco moedas de ouro em 
troca de quinze moedas de plástico, acreditando que estão fazendo um super negócio? 
Pois é, como você pode imaginar, a lógica por trás desse raciocínio é a de que a 
criança reconhece que o resultado final é um montante maior no caso das quinze 
moedas de plástico do que no das cinco moedas de ouro. Isso porque, para a criança, 
tanto faz o material da moeda; o importante é a quantidade! 
 Mas, afinal, pra você, é só a quantidade mesmo que importa nesse caso das 
crianças com as moedas? O que faltaria para a criança perceber que ela não está 
fazendo um negócio tão bom assim? Exato. Ela precisa entender o valor do material 
ouro comparativamente ao valor do plástico - ou seja, de que a uma dada quantidade 
de ouro é atribuído um valor de mercado (que é socialmente acordado) muito superior 
a uma quantidade de três vezes mais de plástico.  

Essa percepção, bastante sofisticada, de fato, de que as coisas têm um dado 
valor atribuído socialmente a elas não está apenas nas moedas de ouro que a gente 
pode ver e pegar. Podemos atribuir valores também às unidades que não alcançamos 
com as mãos, como, por exemplo, as unidades da língua que falamos.  

Pensa só: qual a diferença entre as palavras livro e livros? Isso. A diferença é 
que a palavra livro se refere a uma única unidade de livro, enquanto a palavra livros se 
refere a mais de uma unidade de livro. Pois bem, mas o que indica formalmente essa 
diferença? Exato. A presença do s final indica ‘mais de um’, enquanto a ausência indica 
‘apenas um’. Em outras palavras, a presença de s indica plural e a sua ausência indica 
singular. 
 Oba! Então posso dizer que, em português, s indica sempre plural e ausência de 
s sempre indica singular? Olha, sempre SEMPRE não, né? Quase nada é SEMPRE na 
língua, na verdade. A palavra lápis, por exemplo, termina com s e pode indicar um ou 
mais de um lápis, não é verdade? A mesma coisa acontece com ônibus, já reparou? 



 

Dependendo da sua região, pode ser comum pedir um chops e dois pastel. Nesse 
caso, a gente vê que os numerais um e dois dizem mais sobre a quantidade de chope 
e de pastel do que todas as nossas convicções anteriores sobre o s. 
 Curiosamente, no inglês, que também expressa regularmente plural e singular 
por meio, dentre outras formas, da presença e ausência de s (books = livros X bookø 
=livroø), tem palavras como pants (que podemos traduzir como calça) que só 
aparecem no plural, ou seja, não dá pra contrastar pants (plural) e pantø (singular). É 
pants mesmo, ainda que se esteja  falando de uma calça só. Uma hipótese bacana 
para explicar esse fato intrigante é a de que, como a calça, assim como algumas outras 
roupas que usamos na parte inferior do nosso corpo, tem uma estrutura bipartida 
(porque veste duas pernas: ), os falantes do inglês associaram a aparência dessa 
vestimenta com a ideia de plural e usaram o mesmo padrão de adicionar s pra plural na 
hora de nomear o objeto calça. Assim, falamos pants (e não pant), em inglês. 
 Mas não pense que os plurais nas línguas são sempre parecidinhos assim não. 
Além dos conhecidos singular e plural, línguas como o esloveno, o taitiano e o árabe 
possuem a flexão numeral que nós da linguística chamamos de dual. Essa terminação 
indica um conjunto de duas coisas. Por exemplo, em árabe, hisan - cavalo (singular); 
hisan-an - dois cavalos (dual); ahsinah - mais de dois cavalos (plural).  

Dual pode parecer, assim à primeira vista, uma coisa meio esquisita e distante 
da gente, falantes do português. Mas não se engane, o dual não está tão longe de nós 
como podemos inicialmente supor. O latim, conhecido popularmente por ser a “mãe” do 
português, também possuía a flexão dual. No português moderno, o pronome 
indefinido ambos/ambas é um resquício do dual ambo, do latim. Também do dual vingiti 
(literalmente, duas dezenas), surgiu o numeral vinte, por exemplo. 
 Engrossando o caldo, uma maneira bem criativa de que lançamos mão para 
passar a ideia de mais de um é quando fazemos uso de um referente do mundo à 
nossa volta para expressar quantidades grandes e indefinidas. Repare só nesta frase 
aqui: Um monte de gente recebeu uma enxurrada de fake news pelo zap ontem. Lendo 
essa frase, você diria que poucas ou muitas pessoas receberam fake news pelo zap? E 
foi grande ou pequeno o número de fake news recebidas? Pois é, dependendo de 
como combinamos as palavras, monte (uma formação geológica) e enxurrada (um 
fenômeno natural) são usados para expressar uma grande quantidade de algo, mesmo 
que a gente não determine exatamente quanto.  
 Como você vê, dá para ficar uma eternidade falando de todas as expressões 
linguísticas que envolvem noções de quantidade. E - não! Pelamor! - não estamos 
falando de nada que demande cálculos mega complexos como seno, cosseno, 
tangente e integral, fique tranquilo. O francês e o iorubá já forçaram os nossos limites. 
Não contem pra ninguém, mas entendemos de tangente assim como certos alguéns 
entendem da forma da Terra. 
 



 

 
 
Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, mas está com preguiça ou tem 
tantas referências que não sabe nem por onde começar, dá só uma olhadinha nas 
dicas que selecionamos pra você.  
 
No capítulo da professora Margarida Petter, você vai encontrar muita coisa interessante 
sobre a morfologia do português e de várias outras línguas, e, claro, sobre a classe dos 
numerais. Aproveite! 
 
PETTER, Margarida. Morfologia. In FIORIN, José (org.) Introdução à linguística II: 
princípios de análise. São Paulo: Contexto, 2003. 
 
 
Agora, se você quer saber de onde a gente tirou alguns dos exemplos que apareceram 
pra vocês neste texto, dá uma conferida na lista abaixo:  
 
OLIVEIRA, João Bittencourt. Análise comparativa da estrutura flexional do plural no 
inglês e no português. In Revista Philologus, ano 5, n.14, 1999.  
 
OLIVEIRA, Thiago Soares de. Particularidades flexionais de número nos substantivos 
em língua portuguesa: explicações em língua portuguesa. In Estação Científica 
(UNIFAP), Macapá, v.7, n.1, p. 49-59, 2017.  
 
VIGNADO, Juliana. A interface sintática e semântica na análise dos sistemas numerais 
do karitiana e do kamayurá. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, 2019.         
   


