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RESUMO  

Esta pesquisa analisa um conjunto de questões e respostas da Olimpíada Brasileira 

de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. O quadro teórico utilizado é o da 

Escola Francesa de Análise do Discurso, em suas relações críticas acerca da 

linguística e conceituais sobre o funcionamento da sintaxe e da metáfora como 

meios de referência. São observados os graus de entrelaçamento linguístico e 

matemático no raciocínio discursivo com a seleção de questões que: i) contenham 

determinantes e adjetivos utilizados como recurso discursivo para descrição de 

elementos geométricos ou gráficos e ii) proponham raciocínios genéricos, no uso de 

cardinais, ordinais e nominais evidenciados no léxico com a exigência explícita de 

justificativa argumentativa.  

PALAVRAS-CHAVE: 1. Lingüística 2. Análise do discurso. 3. Língua portuguesa – 

Numerais. 4. Ensino visual. 5. Matemática 6. Educação matemática. 7. OBMEP 

(Projeto educacional) 

ABSTRACT 

This research analyzes a set of questions and answers of the Brazilian 

Mathematical Olympiad of Public Schools, OBMEP. The theoretical framework used 

is the French Discourse Analysis School in its critical relations with Linguistics and 

it conceptual operations for syntax and metaphor as reference tools. The degrees 

of linguistic and mathematical entanglement are observed in the discursive 

reasoning with the selection of issues: i) contain determinants and adjectives used 

as a discursive resource for description of geometric elements or graphics and ii) 

propose generic reasoning, the use of cardinal, ordinal and nominal evidenced in 

the lexicon with the explicit requirement of argumentative justification.  

KEYWORDS: 1. Linguístics  2. Dicourse Analysys. 3. Portuguese Languge - Numerals 

. 4. Visual  Education. 5. Mathematics 6. Matematic Education. 7. OBMEP (Educational  

Projetc) 
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1 Introdução 

Esta tese é uma reflexão sobre as possibilidades de diálogo entre a língua e a 

matemática. São analisadas as estratégias discursivas1 da relação entre as palavras 

e os números, por meio da decomposição linguística das questões e dos enunciados 

das respostas nas provas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas, a OBMEP.  

Este evento, assim como outras olimpíadas2, reúne participantes que devem 

concorrer ao prêmio, à medalha, como vitória de seu esforço e talento. De interesse 

para esta tese, tal competição é, de fato, uma forma privilegiada de observar 

problemas matemáticos, isto é, enunciados que reúnem elementos semióticos. Nesse 

contexto, o que se busca nos enunciados é o modo como cada participante ordena 

tais elementos. 

Em 2012, o Ministério de Ciência e tecnologia apoiou3 dez olimpíadas científicas. 

Sendo uma variação das Olimpíadas de Matemática, evento da Sociedade Brasileira 

de Matemática4 que existe desde 1979, a OBMEP reúne estudantes do ensino 

fundamental.  

A OBMEP se iniciou em 2005, tendo cerca de 10 milhões de participantes, e 

atualmente tem algo em torno do dobro desse número. Realizada em 99% dos 

municípios do país, nesses dez anos, esse evento as provas tem-se caracterizado por 

enfatizar a justificativa do argumento da resposta, não apenas com o cálculo, mas 

obrigatoriamente com o texto.  

A 1ª Fase das provas ocorridas em 2014 teve 46.711 escolas, 18.192.526 alunos 

e abrangendo 99.41% municípios5. Tal quantidade de participantes e tal 

1 O uso do termo discurso é o dado pela Escola Francesa de Análise do Discurso. Para sua referência 
no quadro mais amplo da tese (Cf. 3.1) 
2  Http://www.cnpq.br/web/guest/olimpiadas-científicas 
3 Chamada MCTI/CNPq/SECIS/MEC/CAPES/FNDE No. 49/2012. São elas: Olimpíada Brasileira de 
Saúde e Meio Ambiente; Olimpíada Brasileira de Robótica 2013; 3a Olimpíada Brasileira de 
Agropecuária; Olimpíada Brasileira de Física 2013; IX Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB); 5a. 
Olimpíada Nacional em História do Brasil – Edição 2013; Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM); I 
Olimpíada de Biodiversidade e Ciências da Vida para o Ensino Médio; XVI Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica; e Programa Nacional Olimpíadas de Química. 
4 Http://www.obm.org.br/opencms/quem_somos/breve_historico/# 
5 Informações de 2014 na página. Disponíveis em:http://www.obmep.org.br/obmep_em_numeros.html 
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especificidade em valorizar o raciocínio tanto quanto o resultado, fazem com que um 

ponto de interesse de uso da língua seja observado: o conteúdo textual de seu 

material didático6.  

Como essa variedade de participantes interage com as questões é algo que pode 

ser buscado nas respostas. Pode-se perguntar como se dá a organização textual dos 

constituintes lexicais e em conjunto com os algoritmos.  

Isso não impede, contudo, que o nível de exigência da prova não seja igualmente 

observado. De modo que o interesse nas respostas não incide apenas sobe erros ou 

acertos, mas sobre a observação da produção do entrelaçamento do cálculo com a 

experiência linguística.  

O critério de análise proposto tem duas etapas, tendo em comum, referirem-se 

a parte numérica do enunciado. A isometria que o aluno tem para interpretar a questão 

baseia-se na relação que a palavra e o número têm com os referentes, elementos de 

visibilidade na questão, implicados na leitura dos enunciados. A primeira observa a 

superposição, a complementaridade e alternância do uso discursivo dos numerais do 

problema com um todo (perguntas e respostas tomadas como enunciados que 

dialogam). Faz isso olhando os usos discursivos dados aos aspectos7 

morfossintáticos desses constituintes linguísticos de natureza matemática. A segunda 

etapa observou as diferentes designações para os elementos visuais como 

encadeamentos discursivos de natureza pictórica. 

Ao articular os enunciados como tessituras, que significam discursivamente a 

partir das propriedades da língua, busca-se perceber fatores comuns aos dois modos 

de funcionamento que os numerais apresentam. A expressão dos modelos de 

integração numérica e lexical foi então agrupada em uma tipologia das construções 

frasais com as respostas às questões das provas.  

O escopo deste estudo é o discurso expresso com recursos gramaticais 

utilizados como raciocínio matemático nos enunciados analisados. Argumenta-se que 

6 (BIONDI et al., 2007:10) 
7 O referencial teórico adotado no tratamento conceitual dos numerais será dado por Wiese (2003, 
2007). Para uma visão genérica sobre comportamento morfossintático dos numerais serão utilizadas 
ver (CORVER et al., 2007) 
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dentre os quantificadores em geral, os numerais em especial apresentam uma 

produção que permite observar e descrever como acontecem textualmente os 

procedimentos matemáticos. Em termos teóricos, tais recursos são desenvolvidos 

como operadores discursivos, ou seja, como elementos que engendram a 

discursividade.   

As definições de número e numeral aqui utilizadas são portanto, de natureza 

linguística, por um lado, à medida que tomas-se o estudo cientifico sobre esta 

categorial gramatical, de uso matemático. Por outro lado, são observados os usos 

numéricos que os componentes gramaticais ganham ao serem utilizados como 

operadores discursivos que efetuam um raciocínio não apenas gramatical, mas 

contextual a resolução da questão.  

Durante a pesquisa de doutorado, foram coletadas um total de 42 questões que 

tiveram as 6 melhores notas, em um total de 252 respostas produzidas entre 2010 e 

2013. O conjunto de perguntas e respostas analisado foi composto por 31 questões 

que, tomadas as 6 melhores notas dos participantes, totalizam 186 respostas. Em 

cada pergunta há um número variável de subitens que permitem observar não apenas 

o encadeamento frasal, bem como, a articulação argumentativa dos itens anteriores. 

A hipótese que guia esta pesquisa é que os dois entendimentos da questão – o 

linguístico e o matemático implicam um processo discursivo. Isso significa dizer que 

os operadores lexicais e numéricos que são usados de modo contextual em cada 

questão, ou seja, discursivamente, devem permitir a narratividade no uso de numerais. 

Dada a natureza distinta dos aspectos cognitivos envolvidos em cada modo, propõe-

se que seu entrelaçamento seja observável em respostas que: i) contenham 

determinantes e adjetivos utilizados na descrição de elementos geométricos ou 

gráficos; ii) utilizem cardinais, ordinais e nominais como exigência de justificativa 

argumentativa do cálculo realizado.  

12 
 



1.1 Linha Teórica 

A análise do corpus desta pesquisa está construída em sua maior parte pelo 

quadro teórico8 da Escola Francesa de Análise do Discurso (AD). Tal denominação 

serve para localizar os estudos desenvolvidos por Michel Pêcheux, que, entre as 

décadas9 de 60 e 80, fundou um grupo e uma linha de pesquisas situados no 

entremeio das demais abordagens sobre a língua de sua época. De modo particular, 

o instrumental adotado pela AD procede de três fontes: a Linguística, o Marxismo e a 

Psicanálise. 

Como será visto mais adiante (Cf. 2.1), entre o período que se constituiu e o 

momento presente, tal denominação permanece pelo motivo de circunscrever alguns 

procedimentos e posicionamentos epistemológicos próprios. De modo que para os 

três elementos constituintes originais esse conjunto heterodoxo de pesquisas 

caracterizou-se pela posição à parte das demais práticas estritas de análise da fala, 

sendo desde o início um campo interdisciplinar de reflexão epistemológica sobre a 

língua.  

Não obstante uma existência própria, a produção dos numerais na língua faz 

com que seu uso argumentativo, como em problemas de matemática, obedeça à 

organização narrativa da informação. É possível apenas elencar verbalmente as 

operações realizadas para um determinado cálculo. Porém, a descrição do processo 

sequencial do cálculo é feita com elementos que, ao mesmo tempo em que são 

calculáveis, são constituintes linguísticos, como argumentos de verbos, ou nomes ou 

adjetivos.  

O quadro conceitual proposto trata dos três elementos acima esboçados: o léxico 

e o número, e a imagem, referente dêitico nos enunciados. Estes elementos serão 

articulados como ontologicamente distintos, mas cognitivamente interdependentes em 

uso discursivo.  

8 O campo de estudos de Análise do Discurso que se caracteriza pelas reflexões de Michel Pêcheux 
(PÊCHEUX, 1986) desenvolvidos no Brasil nos trabalhos de (ORLANDI, 1996) dentre outros. 
9 (MAZIÈRE, 2007:30) 
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Para tratar conceitualmente dos diferentes usos então que os 

numerais10 possuem, será utilizado o quadro proposto por Heike Wiese11 que trata os 

numerais propondo uma classificação tríplice de cardinais, ordinais e nominais. Com 

essa distinção, as inadequações que os estudos gramaticais tradicionais apontam, 

são tomadas não como como um problema de natureza, mas sim de granulação das 

definições.  

A estrutura do texto está composta por três partes principais. A primeira delineia 

o escopo do estudo aqui esboçado. Parte do argumento de que é 

epistemologicamente possível definir um objeto linguisticamente válido que se 

relacione com elementos numéricos e imagéticos. Tem por objetivo conferir 

especificidade suficiente para que a análise discursiva seja tomada em bases 

linguísticas. A segunda parte elabora um quadro conceitual para análise. Serão 

apresentadas evidências no sentido de estabelecer pontos em comum que 

possibilitem observar e elaborar como se dá a discursividade dos enunciados.  

Embora o quadro conceitual desta tese seja dado pela Análise de Discurso de 

linha francesa, outras referências teóricas são necessárias. Estas, assim como a 

abordagem do tratamento dado aos numerais, são instrumentais teóricos que buscam, 

por um lado, ampliar o panorama de referências, com as interfaces da Linguística, que 

discutem a relação entre língua e número e, por outro, ao fazer isso, possibilitar que 

outras disciplinas tenham contato com assuntos transversais em suas áreas. 

 A terceira parte analisa as respostas coletadas junto a OBMEP. São buscados 

pontos de entrada, e de saída12, no que se aplica ao uso dos três elementos 

interligados.  

 

 

10 Para uma descrição mais detalhada ver adiante 2.4 e 2.4.7. 
11 (WIESE, 2003) 
12 Cf. 3.2 
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1.2 Objetivos 

O objetivo desta tese é mostrar que o uso discursivo da categoria de número 

permite uma lógica simultânea, distinta da gramatical, mas dependente da língua para 

manipular valores, medidas, quantidade, proporções. Esse uso, feito acima do nível 

morfossintático, por sua vez, reflete diferentes estratégias para que as informações 

numéricas e lexicais sejam articuladas aos componentes numéricos e visuais usados 

discursivamente. 

O propósito de estudar operadores discursivos dos enunciados de provas de 

matemática é contribuir para uma reflexão crítica à ciência linguística com a discussão 

das relações sobre a língua e suas interfaces cognitivas. A imagem e o número são 

duas dimensões com as quais a língua tem profundas conexões13, sendo portanto 

relevante observar tais semelhanças e diferenças em ambientes onde a produção 

dessa articulação ocorra espontaneamente. Situações onde haja não apenas uma 

relação contextual entre os três elementos, a palavra, o número e a imagem, existem, 

por exemplo, na publicidade, e seus efeitos discursivos são outros daqueles que a 

escola14 produz.  

Ao estudar os efeitos de sentido da discursivização do raciocínio matemático 

tenta-se colaborar para mostrar que o modo enunciar a resposta ao problema faz parte 

do raciocínio, e depende do algoritmo para o resultado. Pode-se se chegar ao mesmo 

resultado por procedimentos algorítmicos distintos. Por isso, somente o contexto do 

problema, sua correta interpretação, dá a compreensão sobre o enunciado15. Se a 

execução do algoritmo depende do léxico16, por sua vez, descrever sua aplicação em 

13 O campo total de percepção é objeto de diversas ares e enfoques. Logo, a menção aqui posta aplica-
se majoritariamente ao contexto de resolução das provas, isto é elementos visuais usados 
referencialmente, de forma constitutiva nos enunciados. Dentro dessa perspectiva, as discussões 
encontradas em (SOUZA, 2001; HOLŠÁNOVÁ, 2008) argumentam em favor de tais aspectos como 
materialidades igualmente distintas da língua, mas presentes nela por meio de uma não delimitação 
formal.  
14 Segundo a perspectiva de Orlandi sobre a leitura, (ORLANDI, 2008) nota-se que a produção da 
escola para o ensino de língua portuguesa privilegia as formulações canônicas, por exemplo, em 
redação, mas estas aparecem também nos problemas de matemática, conforme a parte da análise  
15 Os modos pelo qual o inteligível, o interpretável e compreensível se organizam são de importância 
para perceber  
16 Conforme dito acima, essa discussão remonta ao debate - ocorrido em 1202, com a publicação do 
Liber Abaci, por Leonardo de Pisa; entre os abacistas, que utilizavam o ábaco e os algorítmicos, que 
propunham o uso da escrita para o cálculo (CHRISOMALIS, 2010:123). A possibilidade de um mesmo 
resultado evidência a natureza multimodal das operações numéricas. 
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forma de palavras requer um recorte argumentativo realizado discursivamente. De 

fato, todo algoritmo é (de) componível em termos lexicais que (re) constituem o 

procedimento de diferentes formas, o que pode ser observado em linguagens de 

programação17 ou mesmo na história da notação matemática.  

Ainda que a preocupação com os aspectos linguísticos no ensino de matemática 

venha sendo motivada principalmente pela percepção dos matemáticos, essa lacuna 

não é invisível aos linguistas. Cagliari (CAGLIARI, 2000) escrevendo sobre 

alfabetização e linguística, faz notar que seu campo deve contribuir também com este 

objeto de estudo, a interpretação de enunciados matemáticos. Argumenta e convoca, 

fundamentando assim no Brasil, a discussão para trabalhos posteriores, que sejam 

feitas pesquisas para relacionar a leitura de problemas matemáticos não apenas à 

compreensão numérica, mas à expressão linguística, tanto da questão, quanto do 

problema.  

Diversas são as implicações de expandir para além da análise de constituintes, 

o saber sobre a natureza da língua. Os pressupostos que permitem tal perspectiva 

encontram-se, todavia, dentro da própria história da Linguística.  

Em 1952, Zelig Harris propôs que se abordasse esse nível de análise, seguindo 

duas observações. A primeira diz respeito à descrição linguística acima da oração 

simples e a segunda, à relação dos fatores extralinguísticos na produção da língua. 

(HARRIS, 1952:1). A partir dessa divisão, o contexto de análise18 dos problemas de 

matemática como objeto linguístico toma um contorno delineado pelos mesmos dois 

fatores.  

O primeiro é a parte do argumento aqui proposto de que há, necessariamente, 

uma discursividade implicada na produção de sentenças com numerais utilizados para 

cálculo matemático. O segundo, a relação desses constituintes com fatores 

extralinguísticos, ou sociais, como a notação ou concepções de aprendizagem.  

Pretende-se evidenciar, por meio da utilização de respostas às questões que 

contenham referentes pictóricos, que não apenas na relação direta de cálculo, mas 

17  Em (PRIESTLEY, 2011:185-224, ) pode-se ver o surgimento das linguagens de programação como 
uma forma de eliminar os inconvenientes da linguagem natural, no tratamento da informação.   
18 O processo de contribuição de Harris para a AD é feito na descrição mais abaixo (Cf. 2.2). 
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nas implicações de natureza mental, os numerais detêm um papel de duplo raciocínio 

que precisa ser articulado narrativamente. Sendo tanto autorreferentes quanto 

mediados, os números cardinais permitem observar uma dimensão que não passa 

pela fala, embora esteja na língua. Isso ocorre tanto com os números quanto com as 

imagens.  

A atribuição tradicional das gramáticas que classificam os numerais nas 

categorias de ordinal, cardinal e nominal proporciona diferentes usos para o 

funcionamento produtivo entre os termos lexicais e os números. Tal atribuição parte 

do pressuposto de que os numerais são uma classe gramatical distinta de 

modificadores19, que têm sua especificidade de cálculo, valoração e medidas 

matemáticas, funcionando na língua de modo simultâneo à gramática. 

O papel dos numerais na gramática do português do Brasil não é algo 

consensual, em parte, porque, categorizar os numerais20 ora como adjetivos, ora como 

nomes, no intuito de situa-los como uma classe comum de nomes, não impede outros 

casos em que esta classificação não se adequa. 

Há algum consenso em afirmar que o espaço mental em que as palavras e os 

números ocupam é antes de tudo um espaço visualizado, dimensional. (SINCLAIR; 

VEGA, 1996; MOLINARO et al., 2010; PHILLIPS et al., 2010). Da mesma forma que 

alguns elementos lexicais e construções de ordem sintática criam campos semânticos 

que metaforizam o espaço físico perceptível e, com isso, permitem a descrição do 

espaço e tempo, sem a criação do traço geométrico e da escrita a matemática é 

impossível, dada a limitação de memória para o movimento nesse espaço mental21. 

A mediação pictórica que a representação numérica permite tem-se mostrado 

com a base histórica da definição de matemática, como um saber imemorial para 

mapear sequências recursivas22 de objetos correspondentes entre si, ou entre outros 

19 Não será tratada nesta tese a extensa discussão teórica que analisa a parte não numeral do léxico 
dedicada aos quantificadores. Dada a natureza da pesquisa, entende-se que nos enunciados 
matemáticos, mesmo com um uso relevante de modificadores, o resultado é sempre expresso via 
numerais, criação linguística padrão. 
20 (LIMA, 1996)      
21 Para uma discussão mais detalhada ver itens, 2.4.3 e 2.4.4  
22 O aspecto recursivo, tanto de números quanto das línguas, será mais bem explorado em (2.3) 
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objetos, reais ou imaginários. Toda essa gama de representações “extralinguísticas”, 

ou não codificadas gramaticalmente, está na língua.  

É importante notar que as categorias gramaticais que contêm informação sobre 

a dimensão visual como dêiticos, anáforas demonstrativos, ou evidenciais, não 

reduzem a materialidade significativa da imagem, ao contrário, funcionam justamente 

pela materialidade que estas categorias não comportam, indicando-as de modo 

discursivo, ou seja, em situação de contextual de uso. Esse ponto tem sido apontado 

por Souza (SOUZA, 1998, 2001) como fundamental no tratamento da materialidade 

não-verbal. O componente visual não é redutível ao léxico, embora permaneça na 

língua.   

Sejam as formas geométricas, ou, como no caso dos números muito grandes, 

os quais a imaginação não concebe visualmente, e por isso manipulados por meio de 

notações e representações gráficas. Há cerca de 100 sistemas de representação23 

numérica gráfica conhecidos, há que considerar que as dimensões matemática e 

gramatical coexistem nos enunciados, mediadas então pela imagem. 

Se a matemática é uma atividade expressa na língua, mas que a extrapola 

visualmente, pois tem uma relação estrutural com a imagem, a fala é a dimensão 

fundamental que define e referencia a imagem, nomeando o raciocínio matemático. 

Não existe acesso imediato ao funcionamento mental matemático sem o recurso a 

representações.  

Frases com constituintes que expressem localidade, evidencialidade, entre 

outros traços morfológicos, não exaurem a interpretação semântica. É o 

funcionamento matemático (passível de descrição linguística) dos enunciados, que 

inserem também no discurso, a imagem, como parte constitutiva da questão.  

As línguas apresentam marcação lexical que comporta informações codificadas 

sobre as materialidades características do real tais como a pessoa e tempo e o modo 

23 (CHRISOMALIS, 2010:2) 
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das coisas, por exemplo. Aspectos visuais como posição de fala, ou a visibilidade da 

fonte descrita são gramaticalmente marcados em diversas línguas24.  

Não se analisa tal estatuto gramatical isolado. A indicação da imagem em 

anáforas, determinantes ou ambientes morfológicos mais complexos, tais como os 

mirativos25, faz com que a imagem seja imbricada gramatical e socialmente na língua. 

Todavia, o ponto a ser observado é justamente o entrelaçamento desses constituintes 

funcionando discursivamente (Cf. 2.4) Dado que não é possível a priori, decidir qual 

discurso será produzido como resposta para um mesmo enunciado, tem-se de fato a 

estratégia discursiva em usar os elementos da língua, em conjunto com as operações 

matemáticas, para produzir um texto coerente sobre a pergunta. 

Serão observados à frente (Cf. 2.2 e 2.3) diversos elementos gramaticais, que 

têm por objetivo dar um panorama linguístico de como se estuda os numerais. Tal 

panorama, como já foi dito, não é a base de análise, mas a base conceitual pela qual 

o uso discursivo pode estabelecer um critério de comparação para que seu efeito 

possa ser descrito. A variação de usos das palavras, aquela que escapa à 

formalização, tem sua própria organização, de natureza ideológica e histórica.  

2 Definição do Escopo  

Esta seção tem como propósito definir um objeto linguisticamente válido, que se 

relacione com elementos numéricos e imagéticos. Para isso, deve partir das 

premissas epistemológicas do objeto da Linguística. Em seguida, deve situá-lo no uso 

dos numerais e, por último, deve mostrar que a imagem é o que media tal relação.  

 

24 (HAAN, 2013) Semantic Distinctions of Evidentiality. http://wals.info/chapter/77. O fato de que há em 
muitas línguas marcação gramatical de evidenciais, não impede, contudo, que quase a metade das 
línguas pesquisadas apresente tal traço não gramaticalizado. (Cf. Idem, http://wals.info/chapter/78), ou 
seja, embora haja o recurso na língua, este não se encontra marcado, tendo que ser produzido segundo 
outros recursos não gramaticais.  
25 Os mirativos, tal como encontrados em descrições como a do Tibetano (LÓPEZ-COUSO et al., 
2008:314) e do Huallaga Quéchua, discutido em (KROEGER, 2005:167) 
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2.1 Sobre Língua, número e imagem 

Existem diferentes perspectivas históricas, origens geográficas e contextos 

sociais que resultaram na concepção atual da Linguística como um campo científico 

estabelecido. Uma descrição exaustiva desses aspectos está para além da finalidade 

dessa tese. Todavia, é necessária uma descrição da história e teoria que constituíram 

a linguística.  

Especificamente, para o argumento delineado de demonstrar que propriedades 

gramaticais e atributos numéricos na língua são cognitivamente não simultâneos, mas 

complementares, unidos de forma ad hoc no discurso.  

O primeiro passo para colocar os outros dois elementos com os quais se 

relaciona a língua, é definir o campo da Linguística como ciência que estuda a 

produção da fala humana. Essa tarefa de compreender como são produzidos os 

conceitos com os quais pensamos, de que modos são articulados os sons da fala, os 

padrões utilizados na construção das palavras, e a ordem dos constituintes na oração 

são os pilares da pesquisa linguística.  

A sistematização do pensamento sobre a língua é antigo, mas sua origem é 

imemorial. Quando se tenta unificar a história da Linguística, a própria demarcação de 

seu início já se coloca como relativa. Ainda que o ponto de partida histórico esteja 

disperso por escritos como os de Panini (c. 520 a.C. – 460 a.C.)26, na Índia, Marcus 

Terentius Varro (116 -127 a.C.) em Roma27, ou a Erya28 (300 a.C.) na China, ou 

mesmo Aristóteles29 (284 a.C.) na Grécia, uma definição científica da língua30 é 

atribuída à última das três palestras feitas, por Ferdinand Saussure, em 1911, em 

Genebra, na Suíça.  

Dessa forma, as bases que permitiram o desenvolvimento posterior desse 

campo de estudos, têm nas aulas de Saussure, publicadas postumamente por seus 

alunos, o documento fundante da Linguística. Embora Saussure tenha deixado outros 

26 Panini teve sua primeira tradução para uma língua europeia, o alemão por Böthtlingk, em Leipzig 
(Alemanha) entre 1837 e 1840 cf. (ESTUPIÑÁN; VILLENA, 2010) 
27 (MALMKJÆR, 2002) 
28 (MING, 2006) Para uma visão mais detalhada da história dos estudos sobre a linguagem na China. 
29 Para um comentário sobre o papel de Aristóteles sobre o funcionalismo, e sua relação com a 
Linguística, ver (BOUQUET, 2004) 
30 Para uma discussão da literatura mais extensa sobre a história da Linguística ver (KEYSER, 2008) 
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documentos que contenham pontos de vista que não permitem uma leitura 

convergente do próprio trabalho, editado pelos alunos, permanece o corte 

epistemológico do Cours de Linguistique Générale (CLG), publicado em 1916, em 

relação ao método linguístico. 

Saussure não escreveu uma obra única com todos seus escritos. Dois de seus 

alunos, Charles Bally e Albert Sechehaye reuniram os escritos de três cursos, em 

conjunto com anotações de outros alunos, em um livro apócrifo que se tornou basilar. 

O CLG é a obra que, tendo estabelecido as bases científicas da Linguística como se 

conhece, tem no conceito de signo linguístico, a que Saussure dedica como o ponto 

principal31 de estudo.  

O signo linguístico define-se por sua dupla existência. De um lado, o significante, 

de outro o significado. Essa tensão, sobre o que postulou como arbitrariedade do signo 

linguístico de desdobrar-se em outra oposição, que compreende a dimensão 

correspondente da primeira. Se o significante é a parte da língua que permite a 

significação, o significado, o produto do ato de linguagem. A distinção entre langue, o 

sistema simbólico e parole, o uso desses, termo usado para descrever o uso dos 

constituintes na fala natural. 

A distinção, feita na obra de Saussure, pode ser lida na última frase do CLG: 

‘La linguistique a pour unique et véritable objet de la langue envisagée 
en elle-même et pour elle-même’ (CGL-B : 232)32 

De acordo com Simon Bouquet e Rudolf Engler: 

As unfortunate as it is famous, this final sentence is nowhere to be 
found in the Geneva lecture, which is the source of the last chapter of 
the Cours, nor elsewhere in Saussure’s lectures or writings. Bally and 
Sechehaye chose to round off the 1916 volume with a phrase drawn 
from Bopp (1816), thus giving a last-minute logical–grammatical turn 
of the screw to the book they fashioned and wrote up from the lectures 
of their teacher and colleague. 

Sendo uma decisão editorial de impacto, entretanto, não pode ser 

desconsiderado. A colocação de que apenas os constituintes do sistema linguístico 

31 (BOUQUET, 2004)  
32  (BOUQUET, 2004) 
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devem ser estudados cientificamente implicou a cisão no corpo de estudos que 

perdura até hoje.  

Essa dicotomia em todos os níveis, desde a composição do signo linguístico, 

passando pela oposição entre langue e parole, se expande para as escolas teóricas 

que produzem pesquisas. Como pilares, possui reconhecida e consensualmente seu 

lugar estabelecido na literatura linguística. Não de forma absoluta, em parte, porque, 

permitem à linguística um objeto claro, com um recorte objetivo, sobre um fenômeno 

natural. Por outro, tal especificidade, garante que outras ciências não possam alterar 

seu núcleo, por simplesmente não compartilharem pontos comuns de análise.  

Os enunciados matemáticos recaem sobre essa última categoria. Como foi visto, 

o conjunto semiótico que constitui as provas da OBMEP tem elementos linguísticos, 

elementos numéricos e pictóricos. Estritamente falando, a língua comporta esses 

canais cognitivos / sensoriais, em palavras, mas, a análise destes de um ponto de 

vista linguístico encerra-se no nível sintático. De fato, há um debate se a sintaxe 

encerra o nível linguístico33 de modo absoluto, apresentando características que 

transpassam outros campos perceptivos.  

Ocorre que, em 1996, foram tornados públicos pela família de Saussure, 

manuscritos, datados de 1891, que contêm discussões sobre o papel do signo na 

língua34, bem como partes de seu trabalho sobre em relação semântica entre a langue 

e a parole. Nesses escritos, uma série de questionamentos sobre a construção da 

teoria linguística tem lugar. As modificações feitas por Bally e Sechehaye deram ao 

CLG uma perspectiva estrita de língua deram um recurso pelo qual a análise desse 

fenômeno pode ser tratada como uma questão sistêmica, no sentido de apenas 

organizar os constituintes gramaticais.   

A linguística que foi inaugurada pela obra de Saussure é o postulado da 

dualidade e da arbitrariedade do signo linguístico. Tal divisão diz que o significado de 

uma palavra não é motivado, mas ao contrário, é arbitrário, e surge da deriva de uso 

33 (KENEDY, 2008) 
34 (BOUQUET, 2004) 
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da língua, segundo regras composicionais observáveis nos níveis da língua: a 

fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica.  

Esses níveis de produção linguística são a matéria básica com a qual as são 

teorias desenvolvidas como modelos de explicação de uma determinada 

característica, tal como a fonologia ou a sintaxe. A (inter)dependência das camadas 

linguísticas faz com que o sentido seja produzido em uma determinada camada, 

alterado em outra e interpretado em outra. Todavia, o estudo dessas interfaces35 não 

é majoritário e seu desenvolvimento ocorre de modo isolado, nos entremeios das 

teorias que escolhem, geralmente, uma dessas camadas como modelo de trabalho.  

De modo que, se para os gerativistas, a sintaxe36 é o plano privilegiado de 

análise, para os sociolinguístas37, no estudo dos diferentes registros e suas mudanças, 

a camada fonológica tem importância evidente. Para a linguística cognitiva38 o papel 

que a semântica ocupa torna claro que as estruturas de pensamento são 

compreensíveis pela ordenação sistemática de conceitos. Já para os estudos39 

tipológicos, trata-se de compreender e assim construir uma gramática, um instrumento 

de praticamente todas as camadas. Como será visto mais à frente, há apenas uma 

pequena parcela de sistematização da diversidade40 linguística, tendo em vista que 

não há o conhecimento sistematizado para todas as 7,102 línguas41 atuais.    

Passa a existir, então, a busca por quais são os mecanismos que, em cada 

camada, produzem os fenômenos postulados: as categorias gramaticais e seus 

constituintes; Embora a reflexão sobre a língua seja ancestral, a literatura sobre 

linguística é recente. Até os anos 1950, não existiam, no Brasil, instituições voltadas 

para o estudo de linguística, Em 1958, foi criada a primeira dessas instituições, o Setor 

de Linguística do Museu Nacional, no Rio de Janeiro.  

De suas origens no início do século 20, até o presente momento, os pilares de 

análise teórica e metodologia prática estão em movimento. Todavia, as questões que 

35 (RAMCHAND; REISS, 2007) 
36 (LASNIK, 2002) 
37 (LABOV, 2010) 
38 (GEERAERTS; CUYCKENS, 2007) 
39 (RATLIFF, 2001) 
40 A situação atual das línguas no mundo, em relação ao seu uso, é que 95% pessoas falam 5% línguas 
e, paradoxalmente, 5% línguas são faladas por 95% das pessoas. (BERNARD, 1996:14)  
41 (LEWIS, M. PAUL, GARY F. SIMONS, 2015) 
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não foram resolvidas no seu início permanecem como fatores desconsiderados, em 

grande parte, atualmente. Um curto panorama em três fases do desenvolvimento 

histórico sobre a língua, a partir de Saussure, pode ser acompanhado na descrição 

feita por Malmkjær (2002:24).  

A primeira etapa (1911-1933), caracterizada pela leitura do Curso de Linguística 

Geral em Paris, reúnem as reflexões dos antropólogos estadunidenses Franz Boas e 

Edward Sapir sobre as línguas indígenas da América do Norte.  

Em 1914, nos Estados Unidos, Leonard Bloomfield42, reconhecido como 

fundador da Linguística estrutural nos Estados Unidos, alinhava-se ao behaviorismo, 

entendendo que a língua tinha traços que podiam ser estudados de maneira 

omportamental. Bloomfield foi orientador de Zelig Harris43 que, como foi mencionado, 

foi o responsável por cunhar o termo Análise do Discurso.  

Durante esse período, a discussão sobre a natureza da língua, a capacidade 

única de linguagem na espécie humana44, era acompanhada pelas crescentes 

pesquisas em antropologia, que tinham o objetivo de descrever os povos e sociedades 

não ocidentais. Da mesma forma, assim como Franz Boas, o polonês Bronisław 

Malinowski etnografava, em 1924, os costumes dos povos nas ilha Trobriand na 

Melanésia. 

Em 1928, ocorre o primeiro congresso internacional de linguistas, em Haia45, nos 

Países Baixos. O que se delineia até aí é a formação política do campo, atestada 

desde então como o discurso científico baseado em procedimentos reconhecidos. 

Essa fase teve como principal temática de investigação, os primeiros debates, 

para além do filosófico, de como a língua se desenvolveu. Se, para Alexander von 

Humboldt, (1836, pp. 74 – 76, apud. (EDWARDES, 2010:31) a distinção da língua, 

42 (BLOOMFIELD, 1973) 
43 Embora tenha tal formação, um ponto básico deve ser mencionado. Harris, sendo estruturalista, 
pensava a língua como fora de qualquer influência externa. Longe de teorizar sobre o comportamento, 
então, sua preocupação era exclusivamente com os mecanismos da língua. Tal ponto é abordado em 
2.1, onde a mesma preocupação é expressa em Pêcheux. Para uma visão dos panoramas teórico e 
político da produção de HARRIS, ver NEVIN (2002:28). 
44 Cabe incluir ao contexto histórico, o debate sobre as tecnologias simbólicas de número. Uma 
discussão que Malinowski em seu   
45  (PANTHER; RADDEN, 2011)  
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como capacidade humana, devia ser tomada como algo distinguível de línguas, como 

a manifestação dessa capacidade 

Uma segunda fase (1925-1960) ocorre quando, em 1926, o Círculo de Praga46 é 

fundado. Nele, entre outros, Roman Jakobson, Nikolai Trubetzkoy, pesquisavam, 

influenciados por Saussure, as bases da fonologia, com a classificação dos sons em 

unidades mínimas de sentido psicológico. As análises de Jakobson influenciaram, por 

sua vez, os trabalhos etnológicos de Levi Strauss e de semióticos como Roland 

Barthes, que seguiram o estruturalismo proposto na linguística, mais que os próprios 

linguistas.  

Em 1951, Zelig Harris publica Methods in Structural Linguistics47. Se, para 

Bloomfield, a língua era um sistema axiomático de símbolos, Harris leva essa noção 

um nível acima, e coloca o ambiente frasal como passível de agrupamentos 

categoriais: 

. . . form a deductive system with axiomatically defined initial 
statements and with theorems concerning the relations among them. 
The final theorems would indicate the structure of the utterances of 
the language in terms of the preceding parts of the system (1951: 
372). 

A terceira e última fase (desde 1960) tem sido caracterizada como um período 

onde não apenas a linguística tem seu lugar delimitado, fora de áreas como as 

ciências sociais, mas também, tem feito incursões em outras disciplinas, como a 

biologia e a matemática.  

Em 1963, Joseph Greenberg, escreve Universals of Language48, onde em pouco 

menos de 100 páginas, discute temas de pesquisa que inauguraram a vertente 

tipológica da Linguística, caracterizada por empreender uma comparação dos usos 

das categorias gramaticais nas diferentes línguas49. 

46  Um de seus membros, Mathesius, inaugura o que viria a ser conhecido como a perspectiva 
funcionalista, ao estabelecer a distinção entre tópico e foco, junto a discussão maior desse grupo em 
relação a motivação do signo linguístico (SEUREN, 2009:105).  
47 (HARRIS, 1951) 
48 (GREENBERG, 1961) 
49 A Base WALS (Cf. 2.4.8) é um dos repositórios desse esforço. Lá encontram-se 192 propriedades 
(fonológicas, gramaticais e lexicais) de 2,679 línguas. 
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Em 1957, Noam Chomsky escreve50 Syntactic Structures, onde de forma 

inovadora, toma os conceitos de Harris e os (re)elabora de modo a dar conta de sua 

crítica contra o behaviorismo. Nesse movimento, Chomsky também funda a noção de 

gramatical universal, herdada dos neogramáticos do século 17 e de pensadores como 

Humboldt.  

Esta vertente concebe a língua como algo inata, distinguindo por isso, dois tipos 

de estudo possíveis. Por um lado, a teoria compreende a afirmação diante da 

diversidade das diferentes línguas do mundo, a espécie humana é dotada de uma 

capacidade inata geral, materializada pela experiência de cada língua. Essa 

capacidade é denominada de gramática Universal. Esse é o principal argumento da 

pesquisa de Noam Chomsky, que passou a ser conhecida como teoria gerativa, ou o 

programa minimalista51.  

Em 1966, William Labov publica The Social Stratification of English in New York 

City52, que seria citada como a obra de inauguração da Sociolinguística, empenhada 

em acompanhar a mudança linguística entre os grupos sociais, como os Afro-

Americanos e explicar a variação em termos de pesquisas quantitativas e aspectos 

sociológicos.  

Assim, apesar da existência de outros trabalhos, a origem do pensamento sobre 

a língua ficou restrita à formalização, creditada a Saussure, mas publicada por seus 

alunos. O estágio atual da Linguística faz com que, de modo geral, mesmo vertentes 

como a tipologia, a sociolinguística e mais recentemente, a linguística cognitiva, sejam 

menos valorizadas que a perspectiva gerativa, especificamente pelos aspectos 

formais que esta última apresenta.   

Tal quadro tem sido alterado recentemente53 pelos estudos tipológicos. As 

pesquisas do campo têm mostrado que o campo inaugurado por Greenberg tem o 

50 (CHOMSKY, 1957) 
51 (CHOMSKY, 1997) 
52 (LABOV, 1951) 
53 Em diferentes momentos, pode ser encontrada uma leitura crítica da formalização excessiva dos 
estudos linguísticos em (CHAFE, 1994:13; PAYNE, 1997:130; CROFT, 2002:49). Os estudos 
tipológicos têm apontado, entre muitos outros, que as pesquisas linguísticas têm sofrido de restrições 
de natureza empírica, como a preponderância dos estudos introspectivos, majoritariamente feitos em 
inglês, ou línguas indo europeias.  
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mérito de contrastar os dados dessas abordagens com a vasta quantidade de 

gramáticas produzidas pelos linguistas quando estão em campo.  

Esse movimento de formalizar o estudo da língua, iniciado com a edição da obra 

de Saussure por seus alunos, é parte de um esforço de distanciar a linguística de seus 

elementos históricos e, portanto, sociológicos. A sistematização científica das línguas 

naturais, objetivo da Linguística, pressupõe concepções sobre este fenômeno humano 

segundo interpretações causais dos elementos articulados no tempo / espaço.  

2.1.1 Histórico da literatura 

As pesquisas sobre as relações entre a língua e a matemática têm sido 

estudadas em campos diferentes da Linguística com temas em psicologia54, 

educação55, história56, entre outros campos, tais como a ciência da computação57 ou 

a lógica e a filosofia58.  

A literatura sobre a interação desses dois campos parece ter tido início no 

âmbito acadêmico com a realização em 1972 do Segundo Congresso Internacional 

Sobre Educação Matemática, realizado pela Comissão Internacional de Instrução 

Matemática, em Exeter, Inglaterra. Foram feitas recomendações que a “Pesquisa 

básica deveria ser realizada no sentido de explicitar os conhecimentos matemáticos, 

a partir da língua em que os mesmos são ensinados”. Em 1974, durante o Simpósio 

“Interactions between Linguistics and Mathematical Education”, em Nairóbi, no Quênia 

foi produzido um texto que tinha como objetivo mais amplo retomar as conclusões 

acordadas.   

Esse encontro reuniu 28 especialistas, entre linguistas, matemáticos e 

educadores, para que discutissem as bases comuns de aprendizado conjunto entre 

língua e matemática. Nele discutiu-se que, embora fosse de comum acordo que a 

54 (GUTIÉRREZ; BOERO, 2006) 
55 (UNESCO, 1974) para o conjunto das recomendações citadas acima, bem como (NESHER; 
KATRIEL, 1977; NESHER; TEUBAL, 2012) para um tratamento (formal) semântico dos problemas 
algébricos.  
56 (MURAWSKI, 2010) 
57 (PRIESTLEY, 2011) 
58 (GEACH et al.).  
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matemática utiliza aspectos linguísticos, estes não eram levados em conta no ensino 

de matemática.  

Exemplos de áreas como a sociolinguística e suas investigações sobre o 

ambiente coletivo no qual a língua existe, bem como a psicolinguística e seus métodos 

de pesquisa sobre os indivíduos em situação de comunicação verbal, foram pensados 

como possibilidades de melhoramento da ausência de conteúdos que colaborassem 

para o entendimento mútuo entre as duas disciplinas. Como resultados, o comitê 

delineou quatro metas básicas, as quais duas têm aqui interesse imediato: 

1) Contribuir para a sistematização, dentro do campo da educação matemática, 

para as dificuldades pertencentes à Linguística e, posteriormente, analisar tais 

dificuldades em suas relações mútuas; 

2) Identificar abordagens pedagógicas que ajudem o aprendizado de matemática 

para a superação dessas dificuldades em relação aos seus aspectos 

linguísticos, mostrando como tais podem ser trabalhados de maneira prática. 

É notável o fato de que, desde então, tem-se pesquisado as diretrizes 

estabelecidas em 1974. Assim, trinta anos após as recomendações (PIMM, 1979) 

durante o 10º Congresso Internacional de Educação Matemática, a palestra intitulada 

Discourse analysis and mathematics education: an anniversary of sorts, deu 

continuidade aos esforços de entendimento pedagógico e científico dessas duas 

disciplinas, retomando um texto de dois autores ‘Language and mathematical 

education (AUSTIN; HOWSON, 1979), onde estes fazem uma bibliografia anotada do 

que já havia sido produzido, à época, sobre o assunto.  

O texto de Pimm restringe o termo linguagem ao conceito de “Análise do 

Discurso”, tendo como justificativa o crescimento destes estudos. Contudo, tal 

restrição, mais de ordem explanatória do que propriamente teórica, como indica o 

próprio autor, situando sua escolha como pertencente ao campo da Pragmática (que 

ele distingue da Sintaxe e da Semântica), toma como relevantes nessa abordagem 

aspectos linguísticos tais como fenômenos lógicos de argumentação, bem como 

elementos constituintes descritos como aqueles que implicam em “compreensão do 

significado nos níveis acima da sentença”. 
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Diante desse posicionamento, e tomando apenas a literatura em inglês sobre 

o assunto, prossegue com a sistematização, dividindo em quatro pontos sua revisão: 

1) Aspectos de voz; 2) Instâncias de metadiscurso; 3) Componentes de estrutura 

temporal; 4) Elementos de estilo. Para cada um destes, oferece uma bibliografia que 

trata, sempre em língua inglesa, de seus respectivos itens. A noção de discurso aqui 

adotada, embora seja compatível com tal enfoque acima descrito, tem origens e 

premissas teóricas distintas. De modo que torna-se necessária uma colocação mais 

apropriada dos elementos que serão utilizados para analisar, dentro do contexto 

proposto, e destacar os aspectos discursivos das relações entre língua e matemática.  

Há dois aspectos básicos para o estudo de número pela linguística. O primeiro, 

como foi dito, é que estes existem na gramatical, formalmente reconhecidos. O 

segundo, também mencionado, é que sua presença na sentença não está restrita à 

lógica dessa mesma gramática. Sendo assim híbridos, as formas as quais estas 

dimensões de sentido podem tomar no enunciado são muitas. As quantidades, para 

além dos quantificadores, podem ser explicitadas como numerais, nas metáforas, por 

exemplo.   

Um exemplo desse questionamento pode ser localizado em Cagliari (2000) 

onde ao reparar certas dificuldades de leitura em enunciados de matemática, sugere 

que tais barreiras possam ser de ordem linguística mais que numérica. Conforme foi 

notado acima, o fato de que há respostas matemáticas mais ou menos elaboradas 

para determinadas perguntas não se compara em termos linguísticos.  

Uma comparação pode ser feita entre os dois modos de raciocínio a partir do verbo 

contar. Assim como é possível em português contar tanto números quanto estórias, o 

fato de que o verbo sugere ao mesmo tempo acúmulo e percurso, indica que há em 

ambas as acepções um caminho a ser percorrido. Sem tomar todas as operações 

matemáticas com narrativas, pode-se afirmar que ao menos os enunciados dos 

problemas contam com aspectos que podem ser compartilhados tanto por palavras 

quanto por números.  

Uma das consequências do questionamento feito de dentro da Linguística sobre seu 

papel na interpretação de problemas foi a colaboração educacional de professores de 

matemática e de português (REIS et al., 2009) onde se demonstrou que em uma 
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pesquisa dentro da sala de aula, na prática cotidiana: “Foi possível perceber também 

que os alunos não “separaram” as atividades de Matemática das de Português“59Tais 

questionamentos iniciais, e os desdobramentos de resultados que os confirmam são 

relevantes para esta pesquisa na medida em que corroboram a hipótese de que há 

graus de liberdade inerente na resolução dos problemas. 

2.2  Língua como objeto  

Como esboçado acima, o movimento de definição teórica que deu origem à 

Linguística no início do século 20 trata a língua como um objeto formal, e tem sua 

história contada pela ótica do embate político que ocorria na forma de publicação do 

CLG. Durante sua época, Saussure refletia em suas anotações, os mais diversos 

aspectos da língua. Transparecia nessas anotações, a língua como ciência, mas não 

apenas com um dogma, como mostra sua discussão com Bopp:  

The misunderstanding, which initially dogged the school founded by 
F. Bopp, was to give languages a body, an imaginary existence 
outside speaking individuals. Abstraction, within langue, even when 
appropriately applied, is in practice only of limited use – is a logical 
process – especially an abstraction which has been given a body . . . 
The Bopp school would have said that langage is an application of 
langue . . . It is now clear that there is a permanent reciprocity and 
that the linguistic system has its sole application and sole origin in acts 
of language . . . while language (langage) is both the application and 
the constant generator of the language system (langue), the act of 
language is to langue both its application and its  LG : 129) ELG Ecrits 
de linguistique générale, Ed. S. Bouquet and R. Engler (Saussure, 
2002) 

Essa parte serve para ilustrar que estudar a língua como um fim em si mesmo 

não pressupõe tomar o modelo de autonomia proposto pelo objeto que se estuda. 

Trata-se, como diz Saussure, de um recurso lógico. De modo que, segue dizendo, é 

impossível, na prática, separar os atos de linguagem do sistema linguístico. De fato, 

afirmar que “the act of language is to langue both its application and its sole origin” é, 

como foi dito, para os propósitos de argumentação, atestar que (a sistematização dos) 

componentes lexicais não exaurem o sentido. Torna-se necessário complementar o 

sistema com seu uso, e o uso engendra o sistema.  

59 Diretrizes para mediação de leitura, (MOLLICA; LEAL, 2010b)  
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Quando os linguistas falam do “comportamento” dos constituintes linguísticos, 

trata-se de um recurso original, para, assim, como Saussure postulou, colocar a língua 

em um plano de análise “suspenso”. Mas descrevê-los como seres vivos, metáfora 

corrente nos manuais de linguística, também não parece ser o caso, visto que, para 

Saussure, tais peças do sistema linguístico tomam realidade apenas em uso, e não 

como um “comportamento” lexical em si. 

A exemplo dos objetos matemáticos, que servem de modelo para as operações 

numéricas, a gramática, e a realidade de suas categorias, existe primariamente como 

construção teórica. Este ponto será diversas vezes retomado, visto que, a começar 

pela noção de categoria linguística, o estudo da produção da fala e seus modos de 

expressão, compreende, sempre, a situação de uso.  

Como o propósito desta tese é mostrar que o saber matemático expresso 

linguisticamente nas respostas das provas passa pela construção frasal ad hoc, ou 

seja, por uma estratégia discursiva, isso não pode ser feito algoritmicamente, se não 

com o recurso ao léxico. Daí, que não parece adequado tomar a língua como um 

objeto em si mesmo, no sentido de não relacioná-la ao que ela mesma produz, os 

objetos matemáticos, as categorias lexicais utilizadas para análise dos constituintes. 

Trata-se, então, de verificar que o sistema proposto pelos alunos de Saussure, 

segundo a clássica divisão entre significado e significante, a dualidade do signo, é 

uma abstração, a favor do logicismo. Tal movimento intelectual promove a visão de 

que não apenas há uma estrutura a ser descoberta, mas esta estrutura tem existência 

(e não apenas opera de forma) autônoma.  

Segundo Simon Bouquet, tendo sido o produto do trabalho de seus alunos 

Charles Bally e Albert Sechehaye, a frase diz mais sobre as críticas que Saussure 

fazia ao formalismo de Bopp do que propriamente a sua própria teoria.  

Segundo a pesquisa de Bouquet, o termo discurso aparece apenas duas vezes 

no CLG. Isto porque, nos escritos, tanto no material que serviu para editar o CLG e 

nos escritos de 1891, o termo é censurado uma série de vezes em que a palavra 

aparece. O termo discurso é utilizado de quatro modos diferentes nos escritos não 

publicados de Saussure.  
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O uso do termo discurso, correspondente atual ao conceito de parole, é 

notadamente censurado dos escritos originais. Bouquet60 faz notar que: 

What is striking is the way the term discours (discourse), which occurs 
repeatedly in the original texts with a meaning close to that of parole, 
was, with a few rare exceptions, censored out by Bally and 
Sechehaye. This excision helped the ‘editors’ to bury a linguistique de 
la parole once and for all. And the term discours was not the only 
victim; the editors’ tampering made the structured relationship 
between langue and discourse, i.e. langue and parole, practically 
unrecognizable. 

Entre as diversas vezes que Saussure emprega o termo discurso, pode ser 

observado os seguintes usos. Em primeiro lugar discurso como nome simples, (o 

discurso), como adjetivo (discursivo) e como adjetivo nominal (o discursivo). Estas 

ocorrências aparecem em contextos diferentes dos escritos não publicados, no 

sentido de corroborar o argumento de Saussure, o de privilegiar a langue, mostrando 

que o discurso, o ambiente em que ocorre a parole, reforça as características da 

langue por oposição. 

Assim, Saussure usa “discurso”, no sentido de evidenciar que a língua é uma 

espécie de tesauro mental, um reservatório de conceitos que matem entre si uma 

relação sistêmica, oposta ao fluxo que a parole cria. Outros usos do termo discurso 

mostram que palavras como cavalo e cavalos, por exemplo são utilizadas sob o 

aspecto geral do conceito, quando são utilizadas em situações de língua natural. 

Nesse caso, o temo é usado como um referente61 genérico. Discurso, aqui, 

corresponde ao que se emprega de modo geral para olhar as palavras umas em 

relação às outras, ou seu aspecto de encadeamento sintagmático.  

O conceito de discurso é utilizado também de modo enfatizar o que Saussure 

chama de aspecto associativo da langue. Trata-se de observar que, na língua, 

palavras como principal, ou fenomenal, mantêm um ligação (afixação) que, mesmo 

sem uso real na parole, permanecem mentalmente como um campo lexical semântico 

caracterizado na langue.  

60 (BOUQUET, 2004:210) 
61 Situação semelhante pode ser encontrada nas distinções entre massivo e contável. Onde massivo, 
responde por elementos como água, vento, e contável, por elementos como objetos ou eventos. Para 
uma melhor discussão do assunto ver os trabalhos de Barbara Partee (PARTEE, 1978). 
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Um quarto uso de discurso aparece na produção do sentido. Mostra a evolução 

da língua, sob a ótica de Saussure, que coloca claramente que as línguas não se 

desenvolvem fora da parole, ou seja, precisam do uso para se modificar no tempo. 

Afirmando que qualquer um dos níveis existentes, precisa necessariamente de uso 

para que a língua possa incorporar novas palavras e usos. 

Um padrão de presença / ausência (presentia / absentia) emerge desses usos. 

Uma vez que o sistema linguístico ocorre de forma modelar, abstrata, trata se de 

postular quer este seja o nível de absentia, ao passo que, em situações de emprego 

da língua, torna-se presentia. Em um desses escritos não incluídos no CLG, Saussure 

se pergunta:” Em que momento, sob quais operações, com quais intenções, em quais 

condições, esses conceitos formarão o discurso?”62.  

Os elementos lexicais por si não constituem a língua, ainda que isolados, 

podendo ser agrupados em categorias gramaticais, a realização da linguagem natural 

acontece apenas durante o discurso. Dito de outro modo, trata-se de compreender 

como opera a seleção do falante frente ao reservatório mental de conceitos que é a 

língua.  

O mecanismo pelo qual os conceitos são utilizados a partir do reservatório da 

língua é desconhecido. Na época de Saussure, e ainda hoje, para tal pergunta existem 

duas respostas que têm sido trabalhadas desde então. A primeira tem sido pensar 

sobre a autonomia da sintaxe e, com isso, consegue-se explicar por que, a despeito 

do significado, encadeamos os sentidos possíveis em um fluxo discursivo. A segunda, 

busca explicar tal seletividade pela volição do falante, dividindo-se por sua vez, entre 

saber se tal processo seja ou não consciente.  

Nas propostas, restam os incômodos residuais de lidar com uma estrutura de 

presentia em um nível de análise que deveria ser de absentia63. A sintaxe tem assim, 

uma dupla realidade. Saussure admite que para a sintaxe, o limite ente o fato social, 

a escolha das palavras e a limitação das regras sintáticas, em boa parte são 

inconscientes durante o uso. 

62 (BOUQUET, 2004) 
63 (BOUQUET, 2004:215) 
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Não é possível, então, para esse sistema, prescindir da parole, o que, por si só, 

já demonstra que a escolha editorial de separar duas realidades, segundo Saussure, 

complementares. Os quatro usos do termo discurso, retirados dos escritos para 

adequar o perfil formalista dado a obra, mostram dessa maneira que a teoria 

linguística não encontrava-se satisfatoriamente pronta para Saussure. Para Charles 

Bally e Albert Sechehaye, coube impingir uma versão que sustentasse o cientificismo, 

meta que Saussure buscava, ainda que com outras reflexões. 

Desde então, a concepção e entendimento gerais sobre a pertinência e escopo 

dos estudos linguísticos tem sido produzida pela interpretação (formalizada) do Curso 

de Linguística Geral (CLG) de Ferdinand de Saussure. Colocar o estudo da língua em 

si, à moda dos estudos da época sobre os fenômenos físicos, como a influência 

positivista do filósofo Augusto de Comte64, definiu como extralinguístico, tudo aquilo 

que não é possível de formalização.  

Essa visão da língua como sistema em si tem sido atribuída a Saussure como a 

visão padrão do campo, sobre a tensão criativa feita por ele entre langue et parole. 

Essa divisão estabelece que apenas a língua tem pertinência científica de estudo. 

Todavia, isso não corresponde de fato ao pensamento do autor. 

A pesquisa de Buquê segue no sentido de mostrar que os trabalhos de Saussure 

vão na direção oposta à decisão editorial de seus alunos, tendo por princípio censurar 

o uso unilateral de langue, em exclusão à complementaridade inseparável (ELG: 45; 

e ELG: 175 – 6) da parole.  

Do ponto de vista o qual se pretende abordar esta tese, tais aspectos deverão 

ser claramente observados. Mas, antes de se ater ao propósito de adequar o objeto a 

ser analisado, por sua natureza multimodal, cabe observar que o fundador da ciência 

linguística, embora tenha dividido, não teve uma postura antagônica quanto à 

natureza dos elementos com os quais a língua interage.  

64  Saussure aplicou a Linguística o conceito de forças que Comte, por sua vez, pegou da física. Para 
explicar a dualidade dessas forças, postulou que forças diacrônicas, o estudo da língua no tempo, e 
forças sincrônicas, o estudo da língua no espaço, teriam uma igual importância na nova ciência. 
(BOUQUET, 2004:206) 
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O motivo de relacionar à análise linguística uma reflexão sobre o número e a 

imagem é evidenciar interfaces discursivas na língua que não são acessórias, nem 

posteriores, mas complementares, componentes da fala. 

Essa multiplicidade de elementos significantes que a linguística em sua versão 

estrita considera como não pertinentes ao estudo da língua com objeto é uma 

construção. Não foi sempre o caso65 de se considerar que elementos “acima do nível 

da oração” ou como limite de análise estabelecido pela sintaxe, não tivessem relação 

estrutural com os constituintes lexicais. 

A seguir coloca-se uma breve discussão sobre as camadas que constituem o 

conjunto de pesquisas linguísticas, o objetivo dessa digressão é apresentar um quadro 

dos estudos, teorias e questões relativas a cada camada, mantendo o foco no 

argumento da interdependência dos elementos numéricos e imagéticos em relação à 

língua. Para que a discursivização dos constituintes linguísticos, como modo de 

unificar os raciocínios linguístico e numérico ocorra, uma serie de fenômenos 

gramaticas se distribui pelas diferentes manifestações, fonológicas, morfológicas, 

sintáticas e semânticas.  

A formalização proposta pela linguística tem o mérito de permitir olhar a língua 

em sua funcionalidade e formas gramaticais. Entretanto, trata-se de observar que, em 

cada camada, questões residuais permanecem em contrário as sistematizações das 

diferentes escolas teóricas. O apanhado pretende então dar conta de pontos 

específicos de forma a corroborar o argumento delineado acima até aqui.  

As características gramaticais colocadas em situação discursiva são de tal 

ordem que, isoladas, como faz a linguística, têm o efeito de propiciarem, pela 

descrição sistemática de seus pontos não sistematizáveis, as possibilidades que 

permitem que a variação, tanto da produção quanto da interpretação dos enunciados 

na provas da OBMEP, ocorra. 

65 Para uma discussão atual das possibilidades e limites dos estudos de sintaxe gerativa e a camada 
discursiva ver (FOLLI et al., 2013). Cabe observar que uma relação direta com os aspectos discursivos, 
(HAEGEMAN; HILL, 2013:390), onde se reconhece que uma abordagem multidimensional: “At a finer-
grained level, Haegeman’s (to appear) analysis of WF [word frequency] suggests that the articulation of 
the speech act is two-layered “.  
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Afora as camadas, há que considerar também que a descrição a seguir trata 

igualmente de modo breve das interfaces. Como o nível discursivo pressupõe o 

entrelaçamento desses níveis em um contínuo coerente, serão mencionadas as 

interfaces entre as camadas na medida que estas estiverem em contato 

subsequentes. Isto significa que os pontos de intersecção entre a fonologia e a 

sintaxe, por exemplo, não serão cobertos por esta tese.  

Como forma de análise já mencionada, a interação dos constituintes gramaticais, 

os numerais, ocorre em situação de uso, conforme a formulação discursiva que o 

problema aponta. Se a língua como objeto toma as bases para o estudo do discurso 

como forma de expressão matemática, o segundo elemento da hipótese de 

interdependência, os números existem na língua em um grau estrutural (necessário) 

por um lado, e de liberdade (de uso) da palavra, por outro.  

2.3 Língua & Número:  

O vocabulário matemático é composto de termos formalmente previstos em 

dicionários que, como elementos da língua, apresentam comportamento fonológico, 

morfológico e sintático. Delineia-se aqui o argumento segundo o qual para responder 

às questões de uma prova de matemática, é necessário que um raciocínio narrativo 

una o cálculo, feito em separado ao processamento da sentença, e o (re)insira no 

enunciado da resposta segundo os critérios do problema.  

Cria-se um caminho descritivo que expressa as operações sequencialmente 

efetuadas no enunciado. A escolha de um determinado número, de um certo ângulo, 

indica que o problema será percorrido a partir daquele ponto, no espaço mental 

comum que a pergunta e a resposta compartilham.    

O modo como as classes gramaticais designam qualidades, atributos e 

processos numéricos nas línguas varia segundo suas normas internas66, mas, para 

além destas, da história de seus falantes. A produção linguística da coexistência da 

palavra e do número pode ser observada em português brasileiro (PB) em 

determinantes (uma mesa) ou em determinantes verbais (duplamente salvo). Os 

numerais, e seus próximos, os quantificadores, ocorrem em muitas outras 

66 Ver abaixo 1.1.3 para uma descrição mais detalhada. 
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combinações referentes à marcação morfológica, sintática67. Em casos mais raros, 

como os honoríficos (CORBETT, 2004:193), ou os valores inesperados e alguns usos 

especiais.  

Antes de Saussure, toda uma tradição de gramáticos comparatistas, com seus 

métodos filológicos (WIESE, 2003:84) e (BLAZEK, 1999), tinha por objetivo catalogar 

a história dos itens lexicais. Tal abordagem, tem o interesse de revelar os percursos 

cronológicos pelos quais os números vêm sendo designados, o que é caso da 

importância etimológica. Do mesmo modo, a semântica, de modo mais amplo, e a 

sintaxe e morfologia sobre aspectos específicos na constituição de sistemas numerais 

insere-se na reflexão acerca da interação entre matemática e língua. 

A relação entre língua e número oscila entre a independência dos números em 

relação à língua, e a derivação destes pela mesma capacidade de criação de 

recursividade da língua, o que implica a matemática originando-se na língua, e não 

apenas na capacidade cardinal (numérica) pré-verbal.  

Uma questão fundamental a ser respondida pelo acúmulo de estudos linguísticos 

é saber qual é o grau de isometria entre palavra e número. Para tentar observá-la no 

presente estudo, outros questionamentos tomam lugar. Qual é a origem dos 

números68, ou quais são os processos de aquisição69 envolvidos, se o 

desenvolvimento da capacidade numérica é anterior, simultâneo ou posterior a 

língua70, são perguntas feitas em diferentes momentos e de diferentes formas na 

história da literatura sobre o assunto.  

Em relação à língua, os numerais, palavras gramaticalmente categorizadas, 

apresentam um comportamento variado, ora sendo olhados como nomes, ora como 

adjetivos, mas em muitas outras situações tal categorização não se dá de modo fácil. 

O estatuto conjunto dessas palavras na língua, o qual acaba por se tornar um grupo 

distinto com seu funcionamento é parte de um nível maior, qual seja, o dos sistemas 

67 Há uma interessante discussão acerca da matematização da sintaxe em seu trajeto histórico ver 
(GRAFFI, 2001:38). 
68 (GALLISTEL et al., 2006) 
69 Os estudos sobre numerosidade e as capacidades numéricas de crianças comparativas entre outras 
espécies são discutidos a frente (Cf. 2.4.5), para um apanhado do assunto (HERBEL et al., 2007) 
70 (TOLCHINSKY, 2003:97-144; WIESE, 2007) 
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numéricos. De modo geral, no estudo dos numerais, do ponto de vista linguístico, 

podem ser agrupados na literatura em alguns assuntos em comum. 

A estrutura dos numerais, sua composição morfológica, como no caso de 

números complexos71, é outra temática que trata, por exemplo, de quais são as 

restrições72 para a formação dos numerais. Relacionado a esta questão, estão o modo 

como estão distribuídos os numerais, e seu estatuto lexical.  

O desenvolvimento dos sistemas numéricos, assim como o desenvolvimento dos 

alfabetos73, têm seu estudo relacionado à origem numérica do léxico. Dentre as 

diferentes abordagens sobre a língua, a teoria de Noam Chomsky (HAUSER et al., 

2002) é a que se aproxima mais de uma reflexão direta sobre o papel dos números 

na língua.  

‘‘we might think of the human number faculty as essentially an 
‘‘abstraction’’ from human language, preserving the mechanisms of 
discrete infinity and eliminating the other special features of 
language;’ 

O ponto em comum entre os dois sistemas é a recursividade, ou seja, a 

capacidade de realizar progressões infinitas com unidades discretas. Sabendo que os 

numerais têm expressão e organização mental distintas nas línguas naturais 

existentes, serão buscadas as propriedades comuns de análise das recursividades 

linguística e numérica.  

Inicialmente o conceito de recursão, que tem origem em uma definição 

propriamente matemática, é a aplicação de uma função aos seus próprios valores que 

produzem valores infinitos. Essa propriedade tem sido utilizada pelas pesquisas em 

semântica formal, para explicar em termos de possibilidades combinatórias, o modelo 

de operações entre elementos de uma sentença, arquitetada como agregado 

composicional de constituintes lexicais.  

71 Números como vinte e três, ou trinta e dois, têm sua estrutura semântica explícita. Pela mesma 
lógica, operações como vinte e três mais um tem um campo de resolução quase imediato, e portanto 
uma imagem (da solução) igualmente aparente. Contudo, operações como vinte e três vezes trezentos 
e dezessete não têm a mesma visibilidade, e está igualmente sujeita as regras de composição sintática 
e morfológica. 
72 (HURFORD, 2003) 
73 (CHRISOMALIS, 2007) 
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O fato de que sistemas numerais têm uma preponderância para formarem-se em 

par núcleo e complemento, mesmo em presença de nomes, sugere uma paralelização 

da organização cognitiva da mente. Aqui, portanto, está o argumento de que há na 

própria linearização das interfaces, elementos pertencentes a dois modos 

computacionais distintos.  

2.4 Uso discursivo dos numerais 

Não há uma única origem para os sistemas numéricos das línguas. Isso faz 

emergir uma miríade de combinações das possibilidades discursivas para lidar com 

quantidades de modo sistemático. Como foi visto, estas regularidades ora se agrupam 

na morfologia74, ora na sintaxe75, ora na fonologia76. 

Os dados tipológicos77 sugerem uma falta de uniformidade das condições de 

comparação entre os diversos sistemas, e ao mesmo tempo, uma regularidade, a de 

designação, ou de estabilização do sentido de uma palavra, ou conjunto de palavras, 

usadas com propósitos numéricos. A partir daí, formam-se as regularidades que 

comporão os esforços gramaticais de sistematização daquela classe de palavras 

como numerais.  

Como toda palavra tem seu uso em situações de parole, não pode se afirmar que os 

constituintes têm a propriedade gramatical atribuída, mas sim, que funcionam daquele 

jeito. Se a sistematização da Linguística não tem como proposta a criticidade 

(epistemológica) na classificação de suas as categorias, não há condições de uma 

análise mais detalhada do funcionamento linguístico-discursivo. 

Tendo em vista essas condições de produção discursivas sobre os numerais como 

elementos linguísticos é necessário adotar outro referencial teórico que responda 

pelas diferenças e insuficiências classificatórias discutidas (Cf. 2.4.7). Isso faz com 

que seja então adotada a tríade de designação, conceituação e estatuto 

epistemológico de existência dos numerais proposta por Wiese (Cf. 2.4.1), segundo a 

74 (CORBETT, 2004: 206) 
75 (CORBETT, 2004:136) 
76 (CORBETT, 2004:294) 
77 (CORBETT, 2004:265) 
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qual há uma diferenciação entre as atribuições para os números cardinais, ordinais e 

nominais. 

Como as classificações tradicionais asseguram aos numerais um lugar híbrido (Cf. 

2.4.8), o tratamento linguístico, em sua abordagem tipológica, tem o cuidado de levar 

em conta tanto os aspectos sincrônicos, os que são observáveis no espaço, e os 

diacrônicos, observáveis no tempo.  

O tratamento dado aos numerais nos enunciados (Cf. 2.4.1), segundo essa 

classificação acima, não foi prioritário, e sim instrumental, tal como tem sido proposto 

numa aplicação teórica dos modelos explicativos segundo suas dimensões 

ideológicas (Cf. 3.1). Implica em, interpretativamente, não tomar tal uso (dos 

numerais) como uma intenção e sim como um funcionamento. Isso porque nesse 

funcionamento pode estar o equívoco, (Cf. 3) Como será visto a seguir, ao pensar os 

números como ferramentas numéricas, mais que números, obtém-se a possibilidade 

de expandir as formas de diálogo entre a língua e a matemática, evidenciando suas 

bases comuns.   

2.4.1  As designações do número 

Sobre designação, tem-se uma designação cardinal direta, onde se indica a 

quantidade, como em “3 canetas”, e indireta, onde se indica valor ordinal, como em “a 

terceira rua à esquerda”.  

Na designação ordinal, há uma sequência classificatória, quando o primeiro tem 

o valor hierárquico maior, como em o “1º corredor”, ou não, como nos casos de listas 

de produtos, que não possuem uma ordem intrínseca.   

A designação nominal cobre os usos de identificação como datas 

comemorativas, ou sistemas de transporte público. Nesses contextos, o ônibus nº 206 

não necessariamente é antecedido pelo nº 205, sendo resultado de outros 

mapeamentos da cidade e do sistema de gestão de veículos. O 1º de maio não tem, 

como antecedente simbólico, relação alguma com o 30 de abril. Além desse uso 

categorial, onde se etiqueta um nome, outra função, a de índice, pode ser agrupada 

ao uso nominal dos numerais. Assim, o 4º dia do mês tem um caráter de índice, 

quando destacado no conjunto de dias. 
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2.4.2 O conceito filosófico de número  

Não é possível exaurir a descrição das relações para além da lógica, do mesmo 

modo que a digressão sobre a história da Linguística. Assim, como se esboçou no 

panorama dos numerais para a gramática (Cf. 2.4.7), outro será feito a seguir para 

essa categoria de palavras dentro da filosofia. Não são abordados aqui os 

quantificadores que não pertencem à classe de numeral. Embora estes sejam 

discutidos na filosofia analítica tradicional, na lógica e na semântica formal. 

A pesquisa de Wiese tem como base de argumentação a comparação do 

estatuto ontológico dos números discutido por três pensadores, utilizando uma 

classificação que chamou de intersectiva, para Frege, de catalogadora, para Quine e 

de relacional, para Dedekind. A designação, conceituação e o estatuto epistemológico 

propostos acima reorganizam categorias de cardinalidade e número da abordagem 

tradicional em linguística, colocando-as na perspectiva de aspectos funcionais, que 

para efeito de uso aqui foram tomados em conjunto com os operadores discursivos 

A forma como Wiese organiza os diferentes conceitos de número parte, então, 

desses três filósofos para acrescentar uma proposta unificadora, localizada na 

formalização de pré-requisitos para que uma palavra possa servir com número. 

A classificação de Frege privilegia o aspecto de elo do sistema, sendo possível 

a construção de números complexos, apenas como unidades intercambiáveis. A 

própria contagem tem nessa visão a perspectiva de enxergar, na escala numérica, o 

movimento ao invés da estrutura dos números, dado que precisa mover sempre para 

atestar a sistematicidade da definição. A classificação de Quine, baseada na 

catalogação de itens, parte do princípio de que os números são um conjunto infinito 

catalogável, ou etiquetável. Por último, a noção de Dedekind estabelece uma relação 

fundamental, entre cada número, como sendo reconhecido como tal, somente em 

posição de afinidade, ou encaixe.  
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2.4.3 O estatuo cognitivo dos numerais  

A distinção operacional entre número e ferramenta numérica feita por Wiese traz 

para o propósito de olhar os problemas de matemática como uma articulação, ou um 

artefato cognitivo, mas também ideológico. Para que uma palavra seja considerada 

um numeral, devem ser levados em conta os três critérios que Wiese elenca como a 

distinção de elementos, se progressivo e infinito.  

O primeiro critério diz que cada elemento deve ser de tal maneira, que somente 

a ele seja atribuído um valor. A restrição de atribuição a uma única unidade78 lexical 

faz com que não apenas a sistematicidade de atribuição numérica ocorra, mas que a 

gramaticalização a acompanhe. A combinação dos últimos critérios, o aspecto 

progressivo, e a dimensão infinita, formam a característica recursiva discutida (Cf. 2.3) 

ou seja entender a matemática como derivação da língua.  

Estas condições são de tal ordem, que não apenas os numerais podem 

preenchê-las. Por isso, trata-se de enfatizar que outras partes do léxico, como as 

cores, seriam, por exemplo, teoricamente, passiveis de aplicação sequencial, unívoca 

e infinita. Os sons, igualmente, podem seguir tal lógica e, de fato, as notas musicais 

são estruturadas hierarquicamente segundo suas propriedades físicas organizadas 

(tonais) de modo escalar. O resultado expresso na resposta das provas de matemática 

demanda uma necessidade discursiva, mais que procedural, para sua estruturação 

cognitiva. Não sendo possível um algoritmo únicopara todas as perguntas, a forma 

como se desenvolve o raciocínio tem que se adaptar ao enunciado, sem elementos a 

priori.  

Há portanto uma certa intuição que permeia o algoritmo lógico das operações 

matemáticas. Essa dimensão subjetiva discursiviza os elementos segundo 

capacidades que são, ao contrário do raciocínio lógico expresso nos elementos pré-

verbais, pois sua estratégia determina a organização posterior dos elementos da 

questão, inclusos aí, os elementos textuais, lexicais e visuais. A capacidade de 

perceber estruturas antes de enunciá-las, é um atributo de ordem natural mas que a 

78 Não necessariamente a palavra, mas os limites entre a morfologia de um numeral e a composição 
de números complexo, são variáveis que demonstram alto grau de irregularidade (Cf. 2.4.3) 

42 
 

                                            



língua incorporou e, assim como a própria percepção visual tem relação imbricada 

com a língua, permite a esta, expandi-las.  

2.4.4 Capacidades Pré-numéricas 

Assim como foi visto em (2.4.1) e (2.4.3) os componentes verbais envolvidos na 

produção dos números são secundários, ou seja, decorrem de atributos primários que 

permitem o funcionamento cognitivo da capacidade de quantificação79. Como 

exemplo, tem-se a forma como o sistema nervoso de diversos animais, e acima de 

tudo na espécie humana, desenvolveu a habilidade para determinar pequenas 

quantidades.  

Estas formas não-verbais, como se argumenta, têm contrapartida na língua. 

Como também apontado, é o uso discursivo que é impossível de ser previsto a priori 

para um problema que não se conhece. 

 Características visuais, (como conjuntos de pedras, ou feixes, nós), ou acústicas 

(como sequências de tons), instituem uma ordem quando observados no tempo e no 

espaço. A terminologia proposta por Wiese é adequada porque baseia a classificação 

dos usos, e não dos constituintes, como fazem a gramática prescritiva e a linguística 

em sua maioria. 

Os numerais são portanto o ponto de partida de análise das relações entre língua 

e matemática. De um modo geral, entretanto, segundo as possibilidades de enunciar 

o número, bem como seus diferentes modo de serem concebidos, pode-se dizer que 

vistos  

2.4.5 Numerosidade e matemática 

De modo distinto, a numerosidade80 não é uma capacidade exclusiva da espécie 

humana, outros animais também demonstram cognição numérica inata. Quantidades 

percebidas por outras espécies geram acima de cinco dezenas. Também sistemas 

79 O fato de que há uma proliferação de sistemas numéricos atesta essa característica na medida que 
as soluções de marcação de número nas línguas seguem em sua maioria, palavras que denotam 
inicialmente quantidades que não necessitam recursos gráficos, como números maiores que 10.  
80 (DEHAENE, 1997) classifica a numerosidade como um fenômeno perceptual, não simbólico no qual 
o cérebro é capaz de detectar mudanças quantitativas de pequena ordem tais como (N < 10) . 
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gráficos, igualmente com centenas de símbolos, podem ser compartilhados ou 

apreendidos por outros animais não humanos.   

Um ponto cognitivo diferencial lexical e numérico é a composição e movimento 

dos constituintes em cada computação. As operações matemáticas e os movimentos 

linguísticos possuem modus operandi distintos. Assim, por exemplo, tanto na sintaxe, 

onde o encadeamento das palavras não tem outras restrições senão as de ordem 

cognitiva e processamento, quanto na progressão da reta numérica, onde podem ser 

pensadas infinitas progressões, do mesmo modo, infinitas reduções e combinações 

destas são possíveis. 

Ainda que estes objetos mentais sejam pré-verbais e extralinguísticos, somente 

podem ser expressos, em quantidade específica variada e discutida, como “inteiros 

positivos”. Isto permite, assim como na língua, um encadeamento infinito de 

significantes. Esse encadeamento numérico, entretanto, tem uma dupla existência.  

O número obedece à sua existência gramatical como numeral, mas ao mesmo 

tempo, é compreendido em um módulo distinto do qual depende para ganhar 

realidade psicológica. De onde surge uma distinção entre numerosidade e número 

matemático. A matemática é uma abstração possibilitada pela língua, mas os números 

genéricos são precedentes a ela. 

Todas as palavras em uma língua que designam ou possibilitam o uso dos 

números estão, ao mesmo tempo, sob uma regra gramatical e outra numérica. Não é 

possível falar que “o número 934 aparece cerca de vinte e oito vezes quando dividido 

por trinta e três”, se não há na gramática da língua, além dos numerais, determinantes 

ou marcações de plural. 

A compreensão da frase também não se restringe à gramática. Para que a 

sentença tenha sentido, é necessária outra capacidade cognitiva de movimentação 

dos mesmos constituintes, outro registro, necessário para organizar números. Isto é 

indicado com a presença de elementos linguísticos simultaneamente aritméticos e 

lexicais, neste caso, o verbo dividir. Pode-se, por outro lado, intuir tal quantidade 

baseada nos outros sistemas motores e perceptivos, mas não especificá-la em 

números naturais inteiros, os algarismos. 
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Essa passagem de quantidades controláveis pela visão ou manipulação, para 

magnitudes além dos sentidos imediatos, fez com que surgissem nas línguas os 

sistemas numéricos. Tradicionalmente esta classe gramatical rege o comportamento 

dos números e suas condições de uso e aceitabilidade (matemática e gramatical) 

dentro da sentença.  

Os numerais estão formalmente, portanto, em maior ou menor grau, previstos 

pelas possibilidades de parametrização de cada língua. Por conseguinte, a 

interpretação linguística dos numerais não ocorre apenas segundo a notação estrita 

dos números cardinais, os números naturais inteiros positivos como na situação em 

(1):  

a) São duas frutas e uma verdura em cima do muro. 

b) Cinco mil divididos por quatrocentos e trinta e sete. (5000/437= 

11.441647597254) 

Embora ambas as sentenças sejam linguisticamente aceitáveis do ponto de vista 

sintático, e numericamente construídas, as lógicas usadas para computação destas 

são distintas. Não apenas uma diferença do grau de dificuldade da operação numérica 

separa os dois enunciados. Todavia, em (1a), pode ser compreendido o sentido do 

enunciado, independente do cálculo, ou de quaisquer operações matemáticas, ao 

passo que em (1b), embora haja depreensão sintática (e mesmo a produção 

semântica) a compreensão fica aquém de uma lógica alheia à gramática. Essa 

diferença entre as duas sentenças faz com que uma explicação de porquê há um limite 

cognitivo e um modus operandi distintos, ou não, na produção das respostas81. Como 

aponto a Wiese82, no uso dos numerais, as colocações de cardinal, ordinal e nominal 

atuam de modo a complementarem-se.  

Há um tradicional debate linguístico se, entre os seres humanos, a língua é inata 

ou aprendida. Não há discordância sobre o fato de que há o compartilhamento de 

capacidades numéricas pré-verbais com outras espécies. Todavia, o que faz dos 

81 (TOMASELLO, 1999) 
82  (WIESE, 2007) 
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números um domínio (a numerosidade) se baseia no argumento faculdade 

compartilharia da natureza da língua: a biologia83.  

Essa é posição tomada por Noam Chomsky, e seus colaboradores, com o estudo 

das bases genéticas de uma gramática Universal (GU). Tal posição inatista tem sido 

contraposta por outras, que não compartilham a base genética como inalterável, mas 

sim, moldável pela experiência, entendida como acúmulo em termos culturais. 

Até os anos 1950, era concebido pelos cientistas em geral, e por muitos 

linguistas, tais como Saussure, que as línguas poderiam ter formas infinitas de 

organização. Como contraponto, ou restrição a essa variação, apenas algumas 

limitações de ordem anatômica, tais como as articulações ósseas e seus resultados 

acústicos, tidas à época como restringentes dessa infinidade de possibilidades de som 

mais sentido, podem ter formas infinitas. 

O acúmulo de trabalhos linguísticos tem mostrado que é possível dar às línguas 

sistematicidade reconhecível. Reconhecem, ainda, que fatores pragmáticos 

interferem na produção da fala, e que determinantes regionais, temporais e de ordem 

subjetiva, têm igualmente influência nas línguas humanas. Como será visto mais 

detalhadamente à frente (Cf. 2.4.8), os estudos tipológicos recolheram um expressivo 

número de casos onde as marcas gramaticais não são padronizáveis. Ocorre, porém, 

que este consenso acaba quando se pretende explicar a origem, desenvolvimento e 

existência de fenômenos linguísticos.    

2.4.6 Matemática como derivação da Língua  

Em qualquer das versões acima, a inatista ou não, o argumento delineado é o 

de compreender a matemática como um uso especial da língua. Nas discussões entre 

o pensamento e a língua, e, por consequência, entre o número e a língua, estabelece-

se que certas quantidades são apreendidas visualmente mais rápido que sua 

enunciação numérica. Assim, a numerosidade que compartilhamos biologicamente, 

83 Para uma visão de como a AD critica essa visão, ver (Cf. 3.1). 
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se esgota no momento em que precisamos dar nomes, independentemente da 

quantidade84, 

Ainda que aqui simplificadas, codificação e decodificação do número e da letra 

apresentam percursos cognitivos distintos. Servem como argumento da modularidade 

da língua. Servem, ainda, como hipótese da pervasividade da língua nos demais 

sistemas mentais e perceptivos, tais como os números. Se este for o caso, então o 

grau de liberdade cognitiva alcançado pelos números não será diferente do grau 

alcançado, por exemplo, por ilusões de ótica, pela visão.  

O sistema visual pode sofrer influência de estímulos verbais. As imagens podem 

ter interpretações diferentes, dependendo dos enunciados que as acampam. Assim 

como o gesto de leitura85 das imagens, os elementos gramaticais, tido em uso com 

operadores discursivos, são as segmentações visuais que podem sofrer novos 

recortes verbais, isto é, ter seu uso discursivizado, para além das alocações 

tradicionais do constituintes gramaticais, ou dos elementos visuais.  

Pelo mesmo motivo, a língua possibilita a expressão de outros módulos, como a 

matemática, estendendo o uso de capacidades como à numerosidade. A 

especialização, dinâmica e magnitude que os elementos gramaticais possibilitam na 

língua para a percepção e planejamento, organização e manipulação de quantidades, 

se expandem então, à medida que a língua vai incorporando instrumentos sintáticos 

para lidar recursivamente com valores e medidas mais detalhados. 

Se o exemplo de que a cognição matemática prescinde de expressão linguística, 

mas está ao mesmo tempo, inexoralvemente sujeita a ela procede, pode-se 

argumentar que há uma capacidade que lida com operações cognitivas distintas de 

modo integrado. Por um lado, é possível utilizar os números positivos inteiros da 

linguagem natural de forma inata. Não há, contudo, um conceito intato raiz quadrada 

84 De Fato, há línguas, como o Português, palavras para quantidades não numericamente marcáveis, 
como ‘pouco’ ou ‘muito’. A essa classe de numerais dá-se o nome de paucal. Não se inclui ai, termos 
como dupla, trio ou quadra, entre outros, que embora não possam ser usados de forma procedural, 
indicam a cardinalidade do conjunto referido.  
85 A distinção dada por Souza (SOUZA, 2001:2, 2013:298) entre a segmentação (dada a priori) e o 
recorte (posterior) tem sido estudada como forma de evidenciar operadores discursivos que trabalham 
de forma independente à língua.  
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de dois mil setecentos e ciquenta e oito86. A título de menção deve ser observado que 

os hindus têm calendários que vão à casa dos bilhões de anos87. 

O argumento básico até aqui delineado é o de que assim como a palavra, os 

numerais têm um funcionamento recursivo de compreensão estruturalmente definida, 

que não pertence à gramática. Mas têm, além disso, sua existência como parte dela. 

Tal afirmação implica no cuidado em mostrar certas sistematicidades por um lado, e 

certos comportamento atípicos, por outro.   

Dentre os estudos sobre os sistemas numerais, exemplos podem ser 

encontrados, como pesquisas com cerca de 250 línguas88, que dão conta de atestar 

de modo significante tal oscilação. Se por um lado, nem distinções tidas como básicas, 

tais como as de singular versus plural89, podem ser tomadas como padrão, outras 

sistematicidades parecem indicar que há uma linha, a ser investigada, de percursos 

matemáticos por detrás da categoria dos numerais.  

2.4.7 O papel gramatical dos numerais 

Um indício do grau da prospecção a ser feito sobre o papel dos numerais nas 

línguas humanas, segundo (CORBETT, 2004:1), é a frase inicial de seu livro: “Number 

is the most underestimated of the grammatical categories”. Ilustrando que de modo 

amplo, os numerais possam ser (e geralmente são) confundidos com números (os 

matemáticos), atribuindo àqueles, propriedades estáveis da matemática destes, a 

despeito de sua subordinação à gramática.  

Foi visto, contudo, que se os números são pensados como pertencendo ao 

domínio da matemática, apenas, sua ordem tenderia a permanecer inalterada nas 

gramáticas. Não somente não é o que ocorre, como a própria noção de número muda 

dentro de uma língua dada.  

Corbertt cita de fato quatro considerações sobre o papel dos numerais que são 

por ele questionadas: 1) que a forma mais básica dos numerais é a oposição 

singular/plural. Mostra que há línguas em que esse denominador básico é mais 

86 Que tem como resultado 52.516664022003530151075900983454. 
87 (BURTON, 2011)  
88 (CORBETT, 2004) 
89   Discute-se este e outros elementos lexicais aos quais se ligam os numerais.   
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complexo, com valores para dois e três, por exemplo, indo até cinco, nas línguas 

observadas. 2) Todos os itens relevantes na sentença terão marcação de número. Em 

línguas como o português e o inglês, palavras como honestidade, não têm marcação 

de plural. 3) Onde há marcação de número, os constituintes marcados têm o mesmo 

comportamento. Mas, todavia, um exemplo do Maltês mostra que apenas alguns 

nomes têm marcação do singular, dual e plural90, tendo por outro lado uma imensa 

quantidade de termos que têm marcados apenas o singular e o plural. Por fim, 4) se 

há palavras para designar números, o número deve ser expresso, significando que 

para que a sentença tenha também valor numérico, deve haver um componente (ou 

marcação) explícito. Se há palavras para designar números, estes, por sua vez, não 

precisam ser necessariamente expressos.  

Algo que ajudaria a compreender melhor o papel dos números na língua seria, 

por exemplo, distinguir entidades derivacionais das flexionais, como faz a morfologia. 

Corbertt pondera que, em línguas como o Bayso91, pode haver nomes que 

independem de quaisquer relações com quantidades. Esse debate sobre a 

variabilidade das relações entre língua e número é um campo a ser mais coberto. 

Estudos como “Rarities in numeral systems” ou mesmo,” “Additional rarities in the 

typology of numerals92” indicam que há categorias que têm como contribuição ao 

próprio esforço de padronização, sua excepcionalidade.  

Corbertt sugere que os números cardinais tenham duas possibilidades gerais: 

estarem entre os adjetivos e os nomes ou, quando houver mudanças nesse 

comportamento, o termo de maior valor terá o papel novamente, ou de adjetivo ou de 

nome. Há, contudo, os números verbais que têm para fins de detalhamento sintático 

a característica de diferenciarem-se de fenômenos como o caso do auxiliar ou 

aspecto.  

A essa distinção entre números verbais e números nominais, somam-se outras, 

tais como os usos dos pronúmeros, como é o caso das variáveis de cálculos em suas 

relações semelhantes às anafóricas. Segue-se que além dos números nominais, há 

também, de modo reduzido, mas de certa forma comum nas línguas da América do 

90 Em português há apenas a marcação do plural, sendo o padrão o masculino singular.  
91 (CORBETT, 2004: 181) 
92(HARALD HAMMARSTRÖM, 2010) e (THOMAS HANKE, 2010) respectivamente 
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Norte, os números verbais, produtivos em línguas como o português. Por número 

verbal entende-se o número ligado à extensão de sentido do verbo, e não apenas 

marcado nele. Como o exemplo de Rapanui em (2) mostra: 

 

a) ruku                                        b) ruku    

            nadar                                          nadar ´nadar´  

                                                       ‘ir nadar 

A forma em (2b) sugere mais de que um mergulho, a partir da repetição do verbo. 

Ainda, que segundo Corbertt, a marcação plural seja da ação e não necessariamente 

de agentes. Em línguas como o inglês, enunciados como em (3) são possíveis: 

a) The sheep jumps the fence (a ovelha pula a cerca)  

b) The sheeps jump the fence (as ovelhas pulam a cerca)  

Em (3a), há marcação explícita no verbo, e não no objeto contado, e não indica 

que há mais de um animal envolvido no ato. De novo, em 3b, mesmo que não haja 

marcação no verbo, há no nome em relação ao verbo. Esta diferença entre marcação, 

inclusive, é um dos motivos pelos quais os numerais não têm escopo, por exemplo 

em inglês, sobre adjetivos quando já têm sobre nomes. De forma geral, como 

conclusão, Corbertt estabelece várias relações entre o papel dos números e as partes 

da gramática em diferentes línguas. 

Adiante serão mostrados alguns exemplos, tanto das pesquisas tipológicas no 

sentido de compreender a extensão e variação dos sistemas numerais, quanto de 

observar padrões de organização dos mesmos. A questão básica que vem sendo 

delineada, a da complementaridade dos dois sistemas, o numérico e o linguístico, 

mediados por elementos visuais, será discutida em relação ao banco de línguas e o 

registro dos fenômenos linguísticos da base WALS (Cf. 2.4.8), no que se refere às 

pesquisas sobre os numerais.  

As línguas analisadas por Corbertt possibilitaram um quadro tipológico dos 

numerais. Foi possível identificar quais são os valores nomeados nos sistemas 

numéricos estudados, isto é, quais são os nomes atribuídos aos números nas línguas 
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(singular, plural, paucal, trial...etc.). Em seguida, essa distribuição de categorias pode 

ser contraposta à escala de animacidade (Cf. 2.4.3). Essa escala pode ser pensada 

para os numerais com um critério unificador, mas não universal. Todavia, há ainda o 

fato de que os sistemas mudam com o tempo.  

A seguir, outro breve panorama de estudos tipológicos sobre os numerais. Como 

antes, trata-se de mostrar que tais classificações têm uma parcialidade epistemológica 

que as autoriza como ciência por um lado, mas que deixa um resíduo analítico que se 

estabelece em cada categoria estudada. Não se busca invalidar os estudos, senão ter 

com eles uma base de análise das categorias discursivas que os organizam em 

situação de uso.  

 

2.4.8 Variedade de línguas e Variedade de regras  

Ao longo dos estudos linguísticos, tem ficado cada vez mais claro que as línguas 

têm, de fato, características que podem ser agrupadas em termos gerais (COMRIE, 

1989; CROFT, 2002). Saber se existem ou não universais, não tem uma única ótica 

de resposta, uma vez o enfoque dado ao tipo, natureza, grau e qualidade dos traços 

tomados como fonte de comparação. Quando se procurou esboçar os níveis 

linguísticos, tendo a ressalva de que eram nos pontos não resolvidos das teorias, que 

residia o interesse e os elementos de análise, do ponto de vista discursivo.  

A variedade de línguas e a variedade de regras gramaticais não se recobrem, e 

a tarefa da Linguística, como ciência estabelecida, é tomar para si a missão de 

sistematizar o máximo de línguas possível. Nesse intuito, o sistema idealizado e 

aplicado de acordo com as bases do Cours de Linguistique Générale têm sido visto 

até agora, como resultado da tensão entre o cientificismo e a ambiguidade dos dados. 

Uma aplicação dessas características gramaticais em relação aos numerais então tem 

por papel situar os mesmos espaços não cobertos pelas teorias.  

Outro quadro dessa diversidade do comportamento dos numerais pode ser 

observado na base de dados WALS93 (World Atlas of Language Structure). Os 76492 

itens da base catalogam fenômenos gramaticais de cerca de 2678 línguas. Uma busca 

93 Acessível em http://wals.info 
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nas categorias relacionadas aos numerais indica que a ordem de palavras, sujeito e 

verbo, e núcleo e complemento, é o item com maior número de entradas (1519). É 

também o que mais possui descrições sobre numerais na base de dados. De modo 

que das 76492 entradas, 11 são dedicadas exclusivamente aos numerais, conforme 

a tabela 1.  

O propósito de mencionar quantos e quais os fenômenos linguísticos ligados à 

expressão de número é o de considerar que, para além de seu funcionamento explícito 

na sintaxe nominal e números verbais, outras formas cumprem igualmente esta 

função. Não podem ser aqui consideradas de forma ampla as relações que os 

numerais têm em um grande número de fenômenos. Afora as relações locais 

morfológicas e sua inserção na sintaxe, comportamentos como o de anáfora e 

referência são possibilidades aqui não exploradas.  

Sendo encontrada em mais de uma categoria gramatical, e tendo relações 

internas entre estas, a expressão de número é feita de forma complexa, 

principalmente nas relações morfossintáticas, como as do exemplo da tabela 1. 

Abaixo as 11 formas que envolvem a expressão numérica, distribuídas nas 9 

categorias da base do WALS. Número de entradas sobre numerais na base de dados 

WALS  

Classe Gramatical N° de entradas 
Ordem das palavras 1 
Categorias Nominais 4 
Categorias Verbais 1 
Fonologia - 
Sentenças Simples - 
Morfologia 1 
Sintaxe Nominal 1 
Léxico 3 
Sentenças complexas - 
TOTAL 11 

Tabela 1: número de entradas sobre numerais na base de dados WALS 

 

As relações sintáticas dos numerais, por exemplo, podem ser pensadas, diante 

da tabela acima, como variação de padrões linguísticos à deriva histórica da 

construção dos sistemas numéricos. A distribuição de fenômenos gramaticais acima 
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mostra que os nomes têm a maior quantidade registros. Em seguida, o léxico, dando 

ampla margem a aspectos de interdependência entre ambos.  

O fato de que haja uma entrada para as demais categorias, tem novamente a 

explicação de que o papel cognitivo que os números ocupam é referencial. Aponta 

para unidades discretas. O que de qualquer forma está implicado nas relações 

recursivas que tais numerais geram e que manifestam as possibilidades 

sintaticamente aceitáveis na gramática das línguas pesquisadas.   

Em seu artigo sobre as bases numerais94, Bernard Comrie faz notar na (tabela 

2) que por base numérica, entende-se a estrutura matemáticas das expressões 

linguísticas para os numerais. O valor N igual a 10 para uma base numeral, diz que 

expressões numéricas são construídas com o padrão xN + y, ou seja, algum numeral 

x multiplicado pela base de outro numeral.  

Em Mandarim95, um sistema puramente decimal, o número 26 é expresso de 

acordo com a regra da língua em que, todo numeral antes do termo usado para 

designar 10, deve ser multiplicado por 10. Os termos posteriores devem ser somados. 

Assim, èr é multiplicado por 10 e lìu somado a 10, de onde se obtém a expressão 

aritmética ( [2 x 10] + 6).  O autor cita um exemplo do Mandarim em (4):  

a) èr-shí-lìu  (dois –dez- seis)  

b) two-ten-six 

Existem 196 línguas onde as bases numerais estão divididas em 6 tipos da 

seguinte forma: 

 

 

 

 

94 (COMRIE, 2011) 
95 Idem. 

Sistema Línguas 
Decimal 125 
Hybrid vigesimal-decimal 22 
Pure vigesimal 20 
Other base 5 
Extended body-part system 4 
Restricted 20 
Total 196 

Tabela 2 distribuição das bases numéricas. 
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Um fator interessante dito por Comrie é que, para a matemática, a ordem dos 

fatores das operações aritméticas de soma e multiplicação é irrelevante. Ou seja, tal 

como línguas em que a marcação de caso permite a ordem (quase) livre dos 

constituintes, tal movimento tem de fato restrições, pois não se aplica igualmente à 

divisão e à subtração, também linguisticamente disponíveis no léxico. A leitura 

sincrônica96 desses números indica que em sua maioria, os decimais têm o maior uso 

(125 línguas). Em seguida, os vigesimais (22), um fenômeno que ocorre quando 51 é 

expresso em Diola-Fogny97 como em (5): 

(5) Diola-Fogny (Sapir 1965: 84 – 85)98 

a) bukan ku-gaba di uɲɛn di b-əkɔn 

b) twenty CL6-two and ten and CL9-one 

Há casos, contudo, onde o sistema de numerais é híbrido (22 línguas) 

permanecendo vigesimal somente até 99, alternado para a base decimal para 

designar as centenas, como é o caso do basco99 para nomear 256, como em (6): 

a) berr.eun          ETA          berr.ogei.ta.hama.sei 

b) two.hundred          and           two.twenty.and.ten.six 

 

Em seguida aos três sistemas com maior número de línguas, que podem ser 

subdividas por razoes práticas em um grupo decimal com dois subgrupos vigesimais, 

há casos como línguas que têm a base 60 (5 línguas) como o Ekari da 

Indonésia/Papua Nova Guiné, o antigo Sumério. 

Outros sistemas não fazem uso de algoritmos aritméticos para designar os 

números, recorrendo, por exemplo, a partes do corpo (4 línguas). Tal procedimento 

incrementa a computação sintática enormemente, pois como nota Comrie, há uma 

série de ambiguidades ou sobreposições lexicais, para os termos numéricos e as 

partes do corpo, como o Kobon, da Nova Guiné.  

96 A leitura sincrônica localiza-se no espaço, oposta à diacrônica, distribuída no tempo. 
97 Sapir (1965: 84 – 85) extraído de Comrie, Cf. Nota 61. 
98 A glosa CL significa CLASS. (nome, gênero e número)  
99 Idem. 
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Números se sobrepõem em relação à ordem em que se enumera a sequência. 

Na ordem das partes do corpo: dedo mínimo, dedo anelar, dedo médio, dedo 

indicador, polegar, pulso, meio do antebraço, dentro de cotovelo, no meio da parte 

superior do braço, ombro, clavícula... Nessa ordem, até 46, é possível uma série de 

combinações sintáticas que tem na ausência de um sistema de notação, claramente 

lexical e de ordem externa à língua, pois obedece a algoritmos matemáticos para o 

léxico de número. 

Os sistemas classificados como restritos (20 línguas) têm em comum situarem-

se em torno de duas dezenas. É o caso de línguas como o Pirahã no Brasil ou 

Mangarrayi na Austrália. Tal distribuição geográfica permite questões tais como, quais 

são os critérios para distinguir a recursividade, a delimitação de parâmetros para 

indicar sua presença ou não? Dado que não existem bases numéricas com apenas 

um único e finito elemento, sendo impossível delimitar a quantidade do conjunto a ser 

enunciado, sem ligar a lógica matemática à linguística. 

As sutilezas, irregularidades e excepcionalidades dos numerais convergem, não 

obstante, para as propostas de Greenberg, Corbertt e Comrie, de que os numerais 

comportam-se como nomes, mas têm precedência sintática e escopo semântico sobre 

nomes e adjetivos.  

Essas categorias não são assinaladas a seguir. A primeira delas diz respeito a 

distinguir entre numeral e quantificador. No entanto, em inglês, termos como pair, ou 

quartet, ou em português, designam o número dois e quatro exclusivamente. No 

entanto, há diferenças na sintaxe como se observa em (7): 

a) Duas vezes um par, mais um quarteto vezes uma dezena 

b) *Duas vezes um par de oitos com mais meia dúzia de três 

c) Duas vezes dois mais quatro 

d) Vieram ele e meia dúzia de gatos-pingados  

 

As distinções entre as sentenças acima indicam que não basta que o constituinte 

seja explicitamente numeral para que a sintaxe acate a construção matemática. Deve 

haver como em (d), mais que apenas a presença bem formada dos constituintes. O 
55 

 



resultado de (d) não é o número positivo inteiro 7, mais um adjetivo. Casos curiosos 

como o russo, onde sorok, 40, não vem de ttetire (quatro) como os demais números. 

Por exemplo, 50 vêm de pjattdsiat ‘cinco+10. Fatos que evidenciam morfologicamente 

a desconexão entre o léxico e a estrutura mental que opera o valor designado. É de 

alguma forma insensível ao conteúdo lexical, indicando uma natureza paralela de 

operações.  

Não obstante, recorrências de tipo nominal acontecem, há, de fato, uma 

preponderância de nomes. O uso desses numerais como nomes indica que a sintaxe 

opera, em condições normais de cada língua, dentro de uma lógica própria. De um 

ponto de vista formalista, (Chomsky, 2005:14), há o argumento de que, tendo em vista 

que a relação entre núcleo e complemento não é um par ordenado, no sentido 

matemático, devem existir ferramentas (nesse caso, inatas) que organizamos 

elementos na sentença100.  

Outras abordagens, como a sociolinguística e a linguística cognitiva atribuem tal 

preponderância na distribuição de nomes a uma configuração socialmente constituída. 

A localização tipológica dos fenômenos gramaticais marca mais uma característica da 

língua, e de maneira geral, de modo específico para os números. Qual seja o destaque 

dado por Chomsky sobre a precedência, não teleológica, da computação sobre 

comunicação101. 

A multiplicidade de características que os sistemas numéricos apresentam tem 

sido o fundamento científico de diversos estudos que afirmam que não é possível 

haver uma única forma de categorizar esses sistemas. Embora haja regularidades nas 

100 A teoria minimalista tem como princípio algoritimizar a produção linguística. De tal forma que postula 
que há um mecanismo, a gramática universal, que opera a ordenação dos sons coordenando-os ao 
sentido, por meio de um uma interface dupla. De um lado está a parte que produz o encadeamento 
lógico e gramatical. De outro, há uma linearização fonológica. Essa teoria tem a interessante questão 
de postular o que se convencionou chamar de distância mínima estrutural. Para uma descrição 
detalhada das proposições dessa linha teórica, (CHOMSKY, 1997; SEUREN, 2004; HORNSTEIN et 
al., 2005) 
101 Uma das consequências de postular a autonomia do mecanismo da gramática universal é que, neste 
modelo, a língua não tem a função comunicativa (CHOMSKY, 2013). Há na interface lógica a produção 
do conceito, e a fala, nesse esquema, aparece como consequência do sistema motor. Isso vai de 
encontro à maioria dos estudos linguísticos, mas, de certa forma, tem respaldo nas concepções sobre 
a língua da AD. De modo inverso ao proposto por Chomsky, porque rejeita o inatismo (Cf. 3) a afirmação 
de que a língua não serve (apenas) para comunicar tem a proximidade de identificar, ai, cadeias 
sintáticas que não necessariamente correspondem ao sentido compartilhado, mas sim à produção de 
posições discursivas.  
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camadas de análise, tal conjunto não sustenta a emergência de uma estrutura 

conceitual estável no tratamento dos numerais.  

As possibilidades tipológicas ficam determinadas, então, pela sua mesma 

dificuldade, a de evidenciar que o modo como as línguas lidam com os números, 

expresso nos sistemas numerais, não é estável, sendo reflexo, provavelmente, de 

fatores outros, como a história, a ideologia. 

Embora o senso de numerosidade seja compartilhado com outras espécies, os 

conceitos de quantidade e duração reais e imaginários codificados nos sistemas 

numéricos das línguas não podem ser pensados como universais. A distância da 

capacidade pré-verbal de ordenação mental do tempo e espaço, para uma percepção 

psicológica estruturada de noções como singular, plural, dual, trial, paucal, quadral, 

ou categorias para indeterminado/geral tem alcance de ordem cognitiva, mas também 

tem igualmente influências de dimensão cultural.   

Longe de terem isotopia com a reta numérica universal utilizada na matemática, 

na mente humana, os sistemas numéricos são produtivamente sensíveis aos 

mecanismos morfológicos de marcação, específicos de cada língua, tais como 

classificadores nominais, de gênero e distinções de tempo aspecto e modo.  

Outro diagnóstico sobre o papel dos numerais é encontrado em Joseph 

Greenberg. Como não se trata de um estudo específico, cabe a menção de que os 

pontos por ele estudados dizem respeito às regularidades de categorias mais amplas, 

tais como os nomes e verbos. Em seu trabalho sobre os universais, os numerais 

apresentam além da morfologia variada, ordem sintática diversa.  

Sua análise observou, por exemplo que a distribuição de critérios mais amplos, 

como o do alinhamento VO (verbo-objeto), como é o caso do PB, faz o número 

preceder ao nome na maioria das construções. Todavia, novamente, são atestadas 

formas adjetivas cujo comportamento tem exceções, tais como o Guarani (e outras 

línguas), que foge ao enquadramento classificatório estrito para o alinhamento 

(GREENBERG, 1966:86). 

No caso dos numerais, a busca deste autor por padrões de análise e 

classificação, embora não absolutamente aplicável a todas as línguas, pôde ser feita 
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em comparação com outras classes lexicais. Com os sistemas numerais sua pesquisa 

ocorre a partir da observação de outros elementos comuns, com comportamento 

semelhante, tais como a ordem de ocorrência do nome no alinhamento VO inicial já 

citado. Assim, ao formular a ordem dos numerais e nomes em relação aos adjetivos 

qualitativos mencionadas no universal 18: 

Universal 18. When the descriptive adjective precedes the noun, the 
demonstrative and the numeral, with overwhelmingly more than 
chance frequency, do likewise. (GREENBERG, 1961:86) 

 

O autor faz, contudo, uma ressalva para o Guarani, que não tem uma posição 

obrigatória para os numerais, podendo estes preceder ou anteceder ao nome. A 

posição dos numerais e seu comportamento supostamente semelhante aos nomes e 

adjetivos tem sido pesquisada e sistematizada como distribuída em três grandes 

grupos: os que precedem, os que seguem e os que tanto prefixam quanto sufixam. 

Relacionados aos adjetivos, nomes e numerais ordenam-se segundo cada língua e 

tendem a preceder, tendência que apresentam mais, mesmo quando há exceções 

como para as línguas em que o adjetivo precede ao nome.   

Já que a reta numérica não pode ser aplicada aos sistemas de numerais das 

línguas, contínuos de natureza semântica devem ser adotados em ordem de 

compreender os padrões possíveis dos sistemas numéricos. A impossibilidade desse 

procedimento é descrita por Corbett (2004:55), ao detalhar que fatores como a escala 

de animacidade e os sistemas de classificação nominal operam distinções (em cada 

língua) de caráter quantitativo na construção desses sistemas.    

O critério de análise tipológica opera com fatores gramaticais que têm uma 

composição a partir de uma base funcional, não estruturalmente fixa. É impossível 

apenas com categorias formais, fazê-las recobrir (paralelamente) os usos dos 

mecanismos gramaticais, porque não há isomorfia de todas as classes lexicais 

(obviamente das abertas e nem mesmo das fechadas) entre as línguas.  

Tendo em vista que as línguas agrupam-se sob regras gramaticais, mas segundo 

sua função semântica, as formas descritas em uma gramática recobrem, no máximo, 

as formas semelhantes da língua sincrônica e diacronicamente analisadas, mas não 
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outras, por meio de predições absolutas. A sistematização simétrica de diversos 

elementos gramaticais entrecruzados não possibilita uma formalização absoluta, ou 

universal, de categorias definitivas.  

De modo que, na análise tipológica de classificação dos formativos de cada 

língua, estes dispositivos diferem em suas configurações gramaticais, determinando 

um primado classificatório (ad hoc) da função sobre a forma. Isto é evidente na 

inadequação funcional das tradicionais configurações de classificação das categorias 

gramaticais como, por exemplo, as noções de transitivo e intransitivo (CROFT, 

2002:143). 

Além de situar os numerais em sua relação com a língua, há que se analisar a 

imagem. Como um elemento que unifica materialidades distintas, a língua é um objeto 

do qual é feito o discurso, ou ausência de padrões fonológicos, morfológicos e 

sintáticos com alto grau de variação. Com os números, e sua inserção nos 

enunciados, via categoria de palavras que os nomeiam, acontece o mesmo processo, 

visto que não dependem da fala no sentido de sua operação, mas são intrínsecos à 

língua como modo de existência.  

Diante dessas considerações sobre o papel gramatical dos numerais, acredita-

se que os efeitos de sentido discursivos102 sustentam se estes estão como critério 

linguístico de comparação. Para permitir uma análise discursiva pela qual os contextos 

fonológicos, morfológicos, sintáticos e pragmáticos possam ser olhados, não em 

situação isolada, como portadores de características gramaticais, mas sim como 

elementos a serem discursivizados. Ao mesmo tempo que marca os aspectos de cada 

um dos níveis citados, há a adequação de partição destes entre a função, e não sobre 

as classes semelhantes em um conjunto externo à própria língua.  

Um exemplo ilustrativo dessa premissa funcional é a extensa rede de sistemas 

classificatórios nominais de gênero e número, bem como os mecanismos de 

marcação de tempo, aspecto e modo. Nas línguas, estas estruturas formaram-se com 

o tempo, e tais composições diferem segundo hierarquias marcadas de diferentes 

formas como visto acima, fatores tais como elementos sociais ou questões areais.  

102 (Cf. 3.2) abaixo para relação da gramática com o discurso, dado o contexto acima citado.  
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Noções amplas de classificação das línguas entre si, tais como as isolantes, as 

aglutinativas e as fusionais, ou noções específicas, encontrada nas línguas, tais como 

transitividade, tempo aspecto e modo, têm como objetivo distribuí-las em contínuos, 

sempre descritos como prototípicos. Tendo em vista que em uma língua, há 

ocorrências de características que estão em outras línguas, situadas em outras partes 

do contínuo, as formações discursivas devem responder pela diferenciação de 

contextos funcionais particulares.  

Ao invés de observar uma isometria dos formativos funcionais e classes lexicais 

para o preenchimento de valências dos argumentos do verbo e a ativação de papéis 

semânticos do nome, ficam as línguas distribuídas por soluções viáveis, mais 

propriamente contextuais, discursivas do que estruturalmente definidas pela forma.  

2.5 Língua & Imagem 

Estudar modos de significação que não derivem da condição linguística 

produzida pela fala, e pelos alfabetos latinos, tem sido um ponto de ampla discussão 

dos linguistas, como pode ser visto em (WOODS, 1984; M.A.K.HALLIDAY; 

HALLIDAY, 1985; SCHMANDT-BESSERAT, 1996; CAMPBELL, 1997; NAVEH, 1997; 

VAJDA; ASSOCIATION, 2000; HOUSTON et al., 2001; BORBA, 2003; COULMAS, 

2003; LINELL, 2005; ROGERS, 2005; TANG; PRESS, 2006; BAINES et al., 2008; 

KEMMERER, 2010).   

Assim, o entendimento sobre a língua, e seu objeto, têm sua formulação de 

acordo com as premissas anteriores que os constituem (Cf. 2.2). Um caso pode ser 

colocado como meio de exemplificar como diferentes premissas guiam a concepção 

de língua e, portanto, a compreensão de seu funcionamento. Florian Columas 

(2003:2) cita Aristóteles, em seu De Interpretatione, para mostrar que para o filósofo, 

a escrita é uma derivação da fala, colocando a imagem como subordinada à voz, como 

uma tradução desta:  

Words spoken are symbols of affections or impressions of the soul; 
written words are symbols of words spoken. And just as letters are not 
the same for all men, sounds are not the same either, although the 
affections directly expressed by these indications are the same for 
everyone, as are the things of which these impressions are images. 
(1938: 115) 
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Por motivos diferentes, relacionados às origens do estruturalismo em linguística, 

mas congruentes à argumentação aqui apresentada, Givón (2001:4) discute a mesma 

passagem de Aristóteles: 

 “…Now spoken sounds [‘words’] are symbols of affections of the 
soul [‘thoughts’], andwritten marks are symbols of spoken sounds. 
And just as written marks are not the same for all men [‘are language 
specific’], neither are spoken sounds. But what these are in the first 
place signs of — affections of the soul — are the same for all [‘are 
universal’]; and what these affections are likenesses of—actual 
things—are also the same for all men…” 

(De Interpretatione, tr. & ed. by J. L. Ackrill, 1963; bracketed 
translation added) 

O primeiro, com interesse sobre o estruturalismo linguístico e o segundo, para 

mostrar a tradição pela qual os sistemas de escrita são estudados, notam em relação 

ao comentário de Aristóteles, que a imagem (a palavra escrita), ao ser vista como 

produto da fala, faz com que a escrita não tenha independência desta, senão, na sua 

tradução de suporte físico da voz. Essa concepção reduz as possibilidades de 

significação da imagem, tornando-a uma decorrência da palavra.  

Existem línguas que possuem um vínculo com a imagem que difere daquele ao 

qual pertencem as línguas da família latina do tronco indo-europeu, como o português. 

Apresentando igualmente uma contrapartida fonética, tais símbolos não latinos não 

têm, como se pensa, a função de ilustrações (COULMAS, 2003:41; ROGERS, 

2005:26), mas sim de complementaridade léxica l (HOUSTON et al., 2001), como no 

caso do alfabeto Maya, ou do chinês (SPAGNOLO et al., 2010).   

A abordagem dos aspectos não-verbais implicados no discurso, inicialmente 

proposta por Souza (1998), vem de encontro às observações acima, no sentido de 

evidenciar que para a linguística, existe uma redução da imagem ao linguístico. 

Compreende-se o sentido, pela noção de língua (voz) concebida pela tradição 

aristotélica. A reflexão sobre tais aspectos da materialidade do não-verbal, 

propositalmente escolhidos como meio de testar tal hipótese, embasa a escolha de 

enunciados com imagens.  

Conforme mencionado (Cf. 2.1), um ponto em comum para o critério de análise 

está no fato de que ambos os sistemas cognitivos têm formas de lidar com a dimensão 
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visual. Esse parâmetro de comparação vai ser feito, portanto, afirmando que as 

imagens têm peculiaridades que escapam ao léxico (CARREIRAS; GRAINGER, 

2004).  

A questão de saber qual é o grau de isometria entre língua e número não pode 

ser testada sem levar em conta que mesmo dentro da literatura estritamente 

linguística, a articulação de elementos visuais com os mecanismos gramaticais em 

geral, e com os numerais, em particular, tem marcas que podem ser vistas em casos 

como o Huallaga Quéchua já mencionado (Cf. 1.1, nota 25), onde processos de 

afixação estão envolvidos em dar o correto sentido contextual ao que se observa, ao 

que se diz, e do ponto de vista do qual se diz. Mas o caminho inverso também pode 

ocorrer, como expressões linguísticas que têm elementos gramaticais que servem de 

localizadores (ou evidenciais). 

 No que se aplica aos enunciados matemáticos, a redução dos aspectos visuais 

aos linguísticos, se dá pela alternância, ou apagamento da materialidade visual em 

detrimento da descrição linguística. Assim, a ênfase no algoritmo, no léxico, pode 

encobrir a mesma resposta alcançável pelo aspecto visual, dada sua própria 

materialidade.  

O quadro conceitual a seguir organiza os elementos que se pretende utilizar para 

a análise: o léxico e o número, e a imagem. Juntos, formam o todo discursivo que 

permite articular os diferentes registros de significação em um efeito de sentido. 

Articulados como enunciados, tais elementos são o registro da estória de cada 

perspectiva, ou formação discursiva, ontologicamente distintos, mas cognitivamente 

interdependentes em uso discursivo.  
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3 A escola francesa de Análise de Discurso 

A Análise de Discurso (AD) recusa qualquer metalíngua universal inscrita no 

inatismo humano e a concepção de um sujeito intencional como origem enunciadora 

de seu discurso. É uma teoria sobre o discurso em que a questão da repetição, do 

enunciado repetível, são o núcleo da elaboração e do desenvolvimento da teoria. 

Trata-se de uma teoria não subjetiva sobre a subjetividade. 

Para entender o contexto em que a AD surge, deve-se notar nesse período, o 

questionamento dos aspetos políticos da produção científica da época. Estavam em 

voga os questionamentos políticos, biológicos103 e filosóficos do final da década de 60. 

Nesse campo intelectual, os trabalhos sobre a validade das interpretações, os limites 

do que pode ou não ser conhecido, estavam em plena discussão104.  

3.1  Bases epistemológicas Análise do discurso 

O percurso pelo qual passou o desenvolvimento da AD teve seu início nas 

concepções de Louis Althusser e George Canguilhem, professores de Pêcheux, e que 

tiveram influência sobre os questionamentos epistemológicos que eram feitos acerca 

de uma possível ciência marxista. De tal modo que temas como a dicotomia entre 

senso comum e conhecimento científico era o foco das atenções. 

Seguindo os Estudos de Bachelard105, percebe-se que essa dicotomia não ocorre 

sem alguns ajustes, conceituais, no sentido de adaptar o que se estuda. Assim, não 

existe, para a ciência, uma observação de fenômenos naturais, senão a medição, por 

instrumentos, de fenômenos da natureza, mas sob a ótica de uma normalização, das 

técnicas, dos procedimentos e, acima de tudo, da concepção de verdade que tais 

protocolos engendram.  

103 Junto às questões políticas uma visão ingênua da biologia, com a discussão entre as teorias 
inatistas, as quais se alinhava à Linguística formal, e as sócio-desenvolvimentistas, adotadas pelos 
sociolinguístas.  
104 O debate entre Noam Chomsky e Michael Foucault (CHOMSKY; FOUCAULT, 2001). É exemplar 
dos embates dessa época, onde por um lado os estudos formalistas abstinham se de qualquer contato 
com as questões políticas e por outros, pensadores como Foucault, insistindo no lado ideológico da 
produção científica. 
105 O papel do filósofo Gastón Bachelard e suas relações com o pensamento político da época podem 
ser vista em (BREWSTER, 1969). 
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Essa materialização106 da teoria, no sentido de que os experimentos científicos 

devem adequar-se aos instrumentos que os medem, é o padrão dos procedimentos 

científicos. Bachelard mostra que os avanços das ciências não foram feitos por meio 

de técnicas, mas sim, de teorias. Portanto, os aspectos não empíricos, por ele 

enfatizados, tinham um papel preponderante na escolha dos instrumentos a serem 

escolhidos para adequarem-se à teoria elaborada. Para a descrição do processo:  

"Phenomena must be selected, filtered, purified, shaped by 
instruments; indeed, it may well be the instruments that produce the 
phenomenon in the first place. And instruments are nothing but 
theories materialized. The phenomena they produce bear the stamp 
of theory throughout" (BACHELARD, 1984, p. 13).  

Estes procedimentos, parte de qualquer metodologia científica, fazem parte do 

que Bachelard considera a “a primazia da reflexão sobre a percepção” indicando que 

as teorias dão o molde segundo os quais os fenômenos serão observados.  

Pêcheux recebe de Canguilhem tais observações, e as agrega a outras, feitas 

por Althusser, para quem os aspectos dessa posição de Bachelard tivessem o valor 

de denunciar a cientifização que se pretendia asséptica. Tal movimento, longe de 

propor a volta ao senso comum, mostrava que a produção de qualquer objeto científico 

não tem, em última instância, critérios puramente científicos.      

Na passagem do senso comum para o procedimento científico existe, sempre, a 

marca das práticas que incorporam ideologicamente traços que são levados para a 

nova teoria então, como dados a priori com os quais a ciência deve lidar. O conceito 

de ideologia vai assim ocupar um lugar central nos trabalhos de Althusser e, por 

consequência, nas pesquisas de Pêcheux.  

O quadro teórico da AD é a base para afirmar que a natureza dessa unificação 

de mediações distintas: a palavra, o número e a imagem, e expressa na fala, na escrita 

e na imagem é o discurso. Pretende-se então, mostrar que os elementos gramaticais 

da frase, os algarismos numéricos do cálculo e as dimensões da figura devem estar 

evidenciados, segundo as determinações e incompletudes postas acima.  

106 Cabe notar que hoje em dia, uma das áreas onde isso é mais verdadeiro é a física. Os experimentos 
da condição da dualidade onda- partícula, têm sido postulados desde sua primeira realização, em 1802 
(BEN-MENAHEM, 2009). 
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Na produção dessas múltiplas discursividades, deve ser possível testar a 

comparação parafrástica das lógicas numéricas e verbais, em relação aos referentes 

visuais como usos discursivos do léxico em diferentes enunciados. 

A hipótese expressa acima (Cf. 1.1) implica que os distintos conteúdos de cada 

enunciado devem ser unificados de modo discursivo. Dado que as relações entre 

palavra e número são de ordem distintas, mas guardam pontos em comum, será 

necessário delimitar as semelhanças e diferenças possíveis.  

De modo que as posições argumentativas sobre essa questão na literatura 

linguística, em especial a do formalismo-logicismo, mas também a do sociologismo, 

mais adiante, durante a exposição das bases teóricas do argumento serão colocadas 

frente aos pontos específicos em que o quadro argumentativo será construído. 

Os modos de significação gramatical, matemático e visual se articulam no nível 

de sentido acima da sentença. O discurso compreende o modo pelo qual as questões 

são conceitualmente interpretadas como uma combinação de orações107 em um todo 

coerente. Existe, então, como um percurso mental, mas descrito verbalmente, mas 

funciona segundo estruturas para além dela. Sendo feita por falantes, a língua é 

sobretudo um caminho discursivo108. 

O raciocínio localizável no tempo e espaço dos discursos dos enunciados das 

provas da OBMEP podem ser tomados como elemento de análise dos modos de 

interação entre as lógicas gramaticais, numéricas e visuais, dado o contexto discursivo 

onde a produção linguística ocorre. 

O modo como as classes gramaticais designam qualidades, atributos e 

processos numéricos nas línguas varia segundo suas normas internas, mas resulta, 

para além destas, da história de seus falantes. A produção linguística da coexistência 

da palavra e do número pode ser observada em português brasileiro em 

determinantes (uma mesa) ou pronomes verbais (duplamente salvo). Do mesmo 

107 Uma tentativa de explicar como a língua codifica tais informações, em termos de percepção, é dado 
em Vega (1996:12) com seu “ modelo de situação” em relação aos componentes lexicais. 
108 Para os usos da langue como apontados em 1.2 em seu funcionamento discursivo ver (ORLANDI, 
1999:36). 
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modo, a relação da língua com as imagens tem na sua marcação espacial, retiradas 

de metáfora visuais109, bem como sua contrapartida não fonêmica com a língua,  

As interfaces entre discurso e as demais camadas linguísticas têm sido objeto 

de diversos estudos. Dentro do escopo proposto por Harris, existem abordagens 

lexicais que estendem se até ao nível discursivo (WARD; BIRNER, 2001; MEULEN; 

ABRAHAM, 2004; HOPPER; THOMPSON, 2013), passando pela aquisição da língua 

e cognição infantil (HICKMANN, 2004; DYNEL, 2011), ou pelos aspectos de línguas 

em extinção (MCEWAN-FUJITA, 2007). Igualmente, aspectos tipológicos têm uma 

forte ligação com a camada discursiva (GREWENDORF; ZIMMERMANN; CHAFE, 

1994; BICKEL, 2003). 

De modo geral, os aspectos epistemológicos da possibilidade de se examinar o 

conteúdo acima da frase, estão dados em suas diversas interfaces. Isto é, os níveis 

por si, não exaurem o significado, sendo necessária uma análise que entremeie o 

lugar entre a fonologia e a morfologia (RAMCHAND; REISS, 2007) , sobre o discurso 

e a prosódia (WENNERSTROM, 1992) sobre a sintaxe (BURKHARDT, 2005; 

ERTESCHIK-SHIR, 2007; MCNALLY; KENNEDY, 2008; HAEGEMAN; HILL, 2013), e 

ainda os sobre os aspectos semânticos e pragmáticos (MCNALLY; KENNEDY, 2008; 

URGELLES-COLL, 2010; DYNEL, 2011).  

Todos esses trabalhos têm em comum considerar que, assim como no nível 

lexical existem regularidades - ainda que com consideráveis exceções, como foi 

visto110, o fato de que não se pode atribuir uma categorização exaustiva ou única a 

todos os sistemas de numeração, não impede que estes tenham pontos de análise 

em comum. O uso cotidiano fica então condicionado ao contexto social dos números 

em uma dada língua.  

De forma que, dentre as muitas “análises de discurso” existentes, há tanta 

variação quanto há, por exemplo, no enfoque entre as diversas escolas teóricas 

formais sobre a fonética, a fonologia, e morfologia ou a sintaxe, cujas abordagens 

linguísticas situam-se abaixo da camada discursiva.  

109 A relação da Linguística com as metáforas é ampla e dois trabalhos que serão tomados em conta 
são de Eve Sweetser ( (SWEETSER, 1990; DANCYGIER; SWEETSER, 2014). 
110  (Cf. 2.4.8) 
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Por ideologia, compreende-se, dentro do cenário do período em questão, a Paris 

pós 1968, uma visão marxista quando o trabalho de Althusser111sobre os Aparelhos 

Ideológicos do Estado motivou Pêcheux a também tomar tal conceito para seus 

desenvolvimentos.  

O que Althusser chamou em seu texto de Aparelhos Ideológicos do Estado era 

uma de duas fontes principais. A outra, sendo os Aparelhos de Repressão do Estado, 

constituía a luta do movimento marxista em geral, e os acontecimentos de maio de 

1968 em particular, contra a hegemonia. A diferença entre os dois é que por um lado, 

explícitos, os aparelhos de repressão funcionam, publicamente, por meio da força.  

Já os aparelhos ideológicos, operam no âmbito privado, nas consciências, 

fazendo com que as instituições: a escola, a igreja, os grupos socialmente 

organizados perpetuem determinadas visões de mundo, sem uso da força, mas por 

coerção psicológica, no sentido de repreender qualquer desvio daquilo que seja 

considerado o normal, a regra latente nas relações sociais.  

Para que isso fosse possível, Althusser postulou um rompimento necessário com 

as ciências que, até então, não tinham o distanciamento pretendido por ele, recaindo 

ora sob o empirismo, que não levava em conta fatores ideológicos, ora sob o 

formalismo, que não tomava como pertinente, as concepções marxistas, trocando-as 

por uma visão de ciência formalizada.  

Pêcheux também vai trabalhar essa dicotomia entre o empirismo e o formalismo, 

inserindo-a na discussão linguística. Embora tenha partes da teoria sintática de 

Chomsky112 em sua própria reflexão sobre a discursividade, no que se refere a 

aspectos da sintaxe existia uma crítica a essa visão teórica:  

"We must make a distinction between those cases in which 
mathematics is applied technically and other cases in which it 
intervenes at a theoretical level between concepts and experimental 
devices. (An example of the latter would be generative and 
transformational grammars.) 

111 (ALTHUSSER, 1970) 
112 (PÊCHEUX; LEÓN, 2011) 
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Como nota Pêcheux, na teoria gerativa, tal “recurso lógico”, o mesmo que 

Saussure fazia críticas a Bopp113, não se esgotava no uso de ferramentas conceituais 

no sentido de operar as categorias do conjunto teórico. Tais categorias eram, de fato, 

pensadas como descritivas do sistema cognitivo humano. Longe de pensar o 

formalismo para a língua, pensava-se o formalismo da língua.  

Esse movimento de cientifização, de ora tomar o real como algo diretamente 

observável, ora tomá-lo como inatingível, mas modelável, é a passagem do senso 

comum ao objeto, não descoberto, mas construído. Isto então vai acontecer a 

definição, não apenas do campo científico, não apenas da Linguística, mas de 

ciências como a física e a biologia definem seu objeto. 

A quebra de paradigma, então, comparada por Althusser como ao salto dado por 

Galileu Galilei para a física, ou a Tales de Mileto para a matemática é necessária para 

que se estabeleça uma nova ciência marxista. Esse salto, que Pêcheux pretendia dar 

em relação à linguística, foi um dos principais meios pelo qual a crítica às duas 

vertentes linguísticas, a formalista e a empirismo. 

O mento de Pêcheux era embasado na percepção de que as ciências sociais de 

sua época eram discursos (ideologias) sobre outros discursos (ideologias) resultando, 

assim, na perpetuação das estruturas já estabelecidas114. Sua contribuição pretendida 

era a de fazer a renovação do quadro conceitual das ciências sociais que, 

empenhadas na tarefa de pensar o marxismo, teriam instrumentos que seriam produto 

dessas reflexões segundo o corte epistemológico que Althusser propôs.  

Em um artigo de 1966, sob o pseudônimo de Herbert115, Pêcheux faz a seguinte 

afirmação: “qualquer ciência é a ciência da ideologia com a qual se rompe”. Tal 

perspectiva é fundamental para compreender o caminho percorrido por Pêcheux até 

aquele momento, visto que, para as ciências sociais da época, as práticas vigentes 

não tinham como baliza o corte proposto por Althusser. 

113 Cf. 2.2 
114 (HAK ; HELSLOOT, 1995) 
115 (HERBERT, 1966) 
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Em uma tentativa de esclarecer o que pretendia, Pêcheux faz a distinção entre 

dois tipos de ideologia116, a empírica, que tem origens nas técnicas e a especulativa, 

que tem origem nas concepções políticas. Aplicando esses conceitos à linguística, 

propõe que enquanto o aspecto empírico diz sobre as relações entre o significado e a 

realidade, o aspecto especulativo liga as significações entre si.  

Para os termos importados da Linguística, pode-se dizer que o lado empírico faz 

com que opere uma relação de significação coincidente entre signo e significante e a 

especulativa, uma sintaxe, que conecta os constituintes entre si (HERBERT, 1968). O 

processo ideológico deve ser entendido como a articulação desses dois tipos de 

ideologia ou, a articulação entre semântica e sintaxe.  

Os efeitos semânticos e sintáticos produzem tanto a realidade do signo 

linguístico como quanto sua localização estruturada de forma sistemática. Ao contrário 

das ciências sociais da época, para as quais a crítica de Pêcheux era de apropriação 

da ideologia empírica, deixando de lado a ideologia especulativa, subjacente 

encoberta pelo discurso cientificista.  

Para responder à omissão dos aspectos ideológicos especulativos, e garantir 

uma análise empírica, Pêcheux coloca, então, esses dois efeitos ideológicos em 

perspectiva, o primeiro, de metáfora (as relações semânticas) e o segundo, de 

metonímia (as relações sintáticas). Deve ser notado o fato de que, nos anos 60, o 

estruturalismo teve grande popularidade na França, colocando o que se denominou 

de Pós estruturalismo117. 

Pelo fato de as obras de Saussure influenciarem não apenas Pêcheux, bem 

como outros pensadores em outras áreas, como Lacan, que aplicou o conceito de 

estrutura aos estudos sobre inconsciente, ou Derrida, com as análises filosófico-

literárias e Levi Strauss, que teve o arcabouço estruturalista como principal 

fundamento em sua teoria dos mitos, foram todos denominados de pós estruturalistas,    

Pêcheux coloca, pois, o estruturalismo dentro de seu trabalho de instituir uma 

teoria do discurso. Isto se deu porque, em parte, como foi visto118, a concepção da 

116 (PÊCHEUX, 1965) 
117(BRODEN, 2006:794-797) 
118 Cf. 2.2 
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obra de Saussure publicada, o Cours de Linguistique Générale, passava a ideia de 

que como o objeto da Linguística, a langue, pertencia apenas às ideologias empíricas, 

deixando questões como “o que é um texto?”, uma pergunta que diz sobre a camada 

acima da frase, sem resposta. 

O problema, mais que a ausência de reflexão sobre o nível discursivo, era a 

resposta que, sem o tratamento epistemológico que Pêcheux achava necessário para 

o corte científico, dava à parole contornos de senso comum, afirmando o discurso 

como produção natural auto-evidente.  

Ao que se pode dizer de seus trabalhos, Pêcheux teve acesso aos manuscritos 

de Saussure publicados em 1996, mas teria feito pouco uso, a ponto de não exauri-

los.119 De fato, deve ser mencionado que, antes desses escritos tornarem-se públicos, 

não apenas Pêcheux, mas todos os que criticavam a linguística por não ocupar o vazio 

deixado pela não incorporação da camada discursiva como objeto linguístico, 

tomavam a concepção de Charles Bally e Albert Sechehaye como a concepção 

saussuriana por excelência.   

A situação política na França, à época, com o embate e os encobrimentos 

ideológicos (tais quais os que ocorriam na linguística) foi um motivo para Pêcheux 

tentar incorporar o aspecto especulativo (que liga os sentidos entre si, de forma não 

empírica), procurando na obra de Saussure, pensada como baliza estrutural e 

científica, um espaço para a construção de um arcabouço analítico para o discurso. 

Esta tentativa foi feita em 1969, com a publicação de Analyse automatique du 

discours, e tinha a proposta de ser um instrumental de trabalho120 linguístico ao nível 

acima do enunciado. Demarcava o primado do experimento contraposto ao da 

especulação (motivo da crítica) como na análise de conteúdo, por um lado, e a análise 

textual por outro, ambas, pressupondo um indivíduo capaz de “ler” sentido do texto. 

Tal ato, tomado quase naturalisticamente, produz uma visão ideológica que, no caso 

dessas análises criticadas, não é admitida, sendo portanto não balanceada na 

construção do objeto analisado.  

119  Disponíveis desde 1957 (GADET et al., 1997:41), os manuscritos eram estudados por pessoas do 
círculo de Pêcheux.   
120 (PÊCHEUX, 1978) 
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Decorrente dos estudos de Saussure, a noção de valor também será 

incorporada: o valor de uma palavra na sentença, só existe em relação a outras 

palavras não presentes. Longe de se abster do procedimento intuitivo, o movimento 

de incluir a ideologia subjacente, e com isso conseguir um instrumental explícito de 

enquadramento teórico, trata-se de perceber os limites dessa intuição(GADET; HAK, 

1997:171). De tal modo que, assim como na noção de valor, palavras que poderiam 

ser ditas, palavras que já foram ditas, ou palavras que não poderiam ser ditas, criam 

o efeito discursivo em que se produz o sentido.  

O argumento de Pêcheux com a análise de discurso era o de produzir um 

instrumento utilizando a metodologia proposta por Harris. Escapar do intuicionismo e 

da lexicometria, mantendo-se, ainda, a possibilidade de olhar a estrutura da língua121. 

Isto implicava retirar quaisquer sentidos concebidos a priori, ou o tratamento das 

sequências de maneira puramente formal, assumindo tal instrumento como recorte, 

ideológica, ou teoricamente formulado.   

A construção desse instrumento, dada então a partir da história das ciências e 

Pêcheux incorpora as óticas de Bachelard e Canguilhem, acrescentando e estas, as 

discussões sobre a teoria marxista122. Faz notar como na história sobre as tecnologias, 

certas ferramentas, como as balanças e as lunetas, foram se transformando em 

instrumentos científicos. Seu uso tomou parte em um movimento de rompimento com 

determinadas práticas que foram substituídas pelas medições desses instrumentos 

ideológicos.  

O fato de as balanças permitirem resultados sempre regulares, não impediu, 

entretanto, que os critérios de medição destes instrumentos fossem reformulados para 

alterar seu uso, por exemplo, com a implantação e uniformização das unidades 

métricas. E, mesmo assim, o conteúdo a ser medido também não escapa ao fator de 

que pode se medir componentes materiais diversos, mas, tomados em seus aspectos 

objetais, cérebros foram, do século XVII ao século XIX, alvo de medições.  

121 (HAK; HELSLOOT, 1995:172) 
122 A relação da AD com o marxismo não é direta. Assim nas críticas. Para esta discussão ver 
(PÊCHEUX, 1990). 
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Igualmente, até o início do século 20, quase todos os físicos tinham por certo os 

limites do universo como os limites da via láctea. Tal ideia foi contestada por Edward 

Hubble e seu posicionamento necessário era o de construir melhores instrumentos.  

Os instrumentos então não estão livres de um aspecto ideológico no sentido de 

que não se fazem apenas para medir, mas para, também, destacarem se das antigas 

formas de uso e medição. Como condições de produção de seu instrumento, 

argumenta que duas proposições devem guiar a formulação desse novo campo. 

Segundo Pêcheux:  

 

1. Toda ciência, escreve Herbert-Pêcheux, é produzida por uma 
mutação conceitual num campo ideológico em relação ao qual esta 
ciência produz uma ruptura através de um movimento que tanto lhe 
permite o conhecimento dos trâmites anteriores quanto lhe dá 
garantia de sua própria cientificidade. Ele acrescenta que, num certo 
sentido, toda ciência é, antes de tudo, a ciência da ideologia com a 
qual rompe. Logo, o objeto de uma ciência não é um objeto empírico, 
mas uma construção. Além do mais, tal objeto não pode se destacar, 
através do jogo de um questionamento aleatório, da natureza que 
progressivamente o delimitaria tornando visíveis suas características. 

2. Em cada ciência, dois momentos devem ser distinguidos. 
Primeiramente, o momento da transformação produtora do seu 
objeto, que é dominado por um trabalho de elaboração teórico-
conceitual que subverte o discurso ideológico com que esta ciência 
rompe. Em segundo, o momento da "reprodução metódica" deste 
objeto, o qual é de natureza conceitual e experimental. 

 

Da mesma forma, o instrumental de base linguística usado nas análises vai olhar 

na sintaxe e na semântica, o modo pelo qual o tratamento dos enunciados permite 

observar as relações discursivas nos textos analisados. O entendimento de Pêcheux 

sobre a obra de Saussure passa pelo viés crítico acima, mas reconhece a concepção 

geral de língua, fazendo uma passagem do interesse da função, ao interesse do 

funcionamento, sem perder de vista a noção de língua como sistema.  

Diante das leituras de Pêcheux, a crítica recai, então, não tanto sobre Saussure, 

mas sobre as diversas leituras sobre o CLG. A situação da AD em contraste com 
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essas posições, a estruturalista propriamente dita, e a dos sociolinguístas, dos 

filólogos, dos literários123, era de independência. 

 Embora concordasse com algumas observações, como a da insuficiência da 

oposição langue / parole, posta pelos sociolinguístas. Isso decorre de um efeito 

ideológico que se produz entre os diferentes sistemas significantes dentro de uma 

história social determinada. E funda:  

a) o mito da linguagem como transmissão de informação, ou o 
da linguagem como comunicação; 

b) a mitificação da própria ciência 

 

Destas premissas epistemológicas, seguiram as condições materiais. Pêcheux 

escolhe como ferramenta a ser deslocada de seus usos, os computadores. Em 1969, 

algumas experiências já haviam sido feitas no sentido de processar a linguagem 

natural de modo a permitir sua decomposição sistemática. A escolha do software 

Deredec124 para o tratamento do corpus analisado, possibilitava análises em conjuntos 

maiores que a sentença.  

A ligação de Pêcheux com a linguística estrutural é, em grande parte, o motivo 

da AD ter sua existência garantida pela metodologia de transformações fornecida por 

Harris. O aproveitamento da noção transformações definidas por Pêcheux como 

paráfrases de base ideológica, as quais se constituem em efeitos metafóricos, de onde 

resultam os efeitos de sentido. Implementa em suas pesquisas experimentalmente 

noções de sinonímia substituibilidade, sobre a variância ou invariância semântica, 

reformuladas mais tarde no conceito de paráfrase125. 

Se para Pêcheux a questão da subjetividade parecia um retorno a um 

psicologismo126 que deveria ser evitado, com o tempo, tal dimensão seria responsável 

123  (GADET et al., 1997:41) 
124  Feito em linguagem LISP, por P. Plante da Universidade de Quebec, o Deredec continha um módulo 
de análise sintática; para uma descrição mais detalhada das capacidades e usos, ver  (BOURQUE, 
1989) 
125 (BERNARD CONEIN et al., 1980) 
126 (PÊCHEUX; FUCHS, 1997) 
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pela formulação de conceitos de operacionais importantes como a “ilusão necessária 

constitutiva do sujeito” e a teoria dos dois esquecimentos, por influência de Lacan. 

Os pontos explicitados sobre a relação da AD com sua base epistemológica 

visam assegurar que na análise, os procedimentos descritivos e interpretativos sejam 

feitos mantendo-se a distância metodológica do que se postula acima. O mesmo deve 

ser pensado para os números e as imagens. De modo que a seguir serão detalhados 

os tratamentos propostos para os numerais, no sentido de cobrir os usos que foram 

observados nas análises e que fogem as classificações propostas pelas teorias tanto 

formalista, por não levarem em conta o discurso, quanto às teorias sociolinguísticas, 

por não pressuporem o que coloca a AD em relação ao sentido, à ideologia e ao 

sujeito.  

 

3.2  Análise de discurso: um conjunto de princípios 

Considerando a base triádica da AD – Linguística, Marxismo e Psicanálise -, um 

conjunto de princípios é elaborado, princípios esses que são articulados enquanto 

procedimentos de análise oriundos do enfoque crítico feito às teorias deste tripé da 

AD. Assim são negados: a transparência dos sentidos, a idealização do sujeito e a 

elisão da ideologia nos estudos da linguagem. 

Nesse movimento, colocam-se os instrumentos que, dadas as premissas 

ideológicas da AD são as construções teóricas necessárias para o procedimento 

analítico. De modo que as críticas ao sentido, à ideologia e ao sujeito são estruturadas 

como proposta de trabalho analítico.  

O que se estrutura, então é, a partir da concepção tríplice do assujeitamento à 

língua, à ideologia e ao inconsciente. Instaura-se uma posição de análise que 

estabelece que o assujeitamento ocorre, mas não de forma linear. Ocorre segundo a 

história, a memória, o interdiscurso, em jogo com as determinações das formações 

discursivas, revistas pela tensão entre a paráfrase e a polissemia. Esse é o percurso 

pelo qual todo indivíduo se torna sujeito de seu dizer.  
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Esses instrumentais apresentam a característica da necessidade de pensar a 

análise sempre com um batimento entre a descrição e a interpretação, como diz 

Orlandi, tomando as condições de produção do instrumental proposto por Pêcheux127:  

O analista parte da análise das formulações e sua escrita deve tomar 
visível a forma da análise no batimento contínuo do seu próprio gesto 
de analista entre descrição e interpretação (M. Pêcheux, 1981). O 
que deve levar o estudioso da linguagem a compreender os gestos 
que configuram as formulações no texto. O analista tem, pois, como 
objeto de observação o texto e como objetivo da análise a sua 
compreensão enquanto discurso. Ele vai então, com sua escrita, 
tornar possível essa compreensão. 

Resulta desse movimento que a tensão entre a paráfrase (o mesmo) e a 

polissemia (o diferente) causa uma dispersão de sentidos. A heterogeneidade 

discursiva é um conceito utilizado para situar esse conjunto de pré-condições 

discursivas, sendo o meio pelo qual se interpreta os diversos movimentos pelos quais 

o discurso preenche o que pretende expressar. Orlandi utiliza essa noção de 

dispersão, junto à incompletude, para dar mostrar que na constituição do sentido, o 

processo não é linear, como quer tornar a linguística, com a segmentação. Antes, essa 

heterogeneidade é um índice trabalhado como a matéria constitutiva do discurso, e 

não uma aleatoriedade. 

A origem desses usos da língua é imemorial. Todavia, é na história que se observa 

surgirem os dizeres, e nestes, as posições do sujeito. Para Pêcheux a memória não é 

um campo social, e isto implica que os discursos provem dessa fonte. Por isso, o 

interdiscurso, o lugar onde se atravessam o ideológico, o histórico, o social é o material 

do qual a memória se constitui. Essa memória toma para a AD a forma de pré-

construído (PÊCHEUX, 1997) e com ela compõe a tecedura da trama pela qual se 

organiza seu fio discursivo. 

A idealização do sujeito, propalada pela Linguística, se nega pela afirmativa de que é 

a ideologia que permite o efeito imaginário de o sujeito se supor o centro do sentido. 

É a ideologia que mascara, pela transparência da linguagem, aquilo que “chamaremos 

caráter material do sentido das palavras e do enunciado.” (Pêcheux) Não existe sujeito 

127 (ORLANDI, 1996:32) 
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sem ideologia, com isso o sujeito perde sua centralidade e passa a integrar o 

funcionamento do discurso.  

Tem-se aí o que a AD determina como efeito ideológico elementar e a proposta de um 

deslocamento importante para que se analisem os discursos: a indagação “o que isso 

quer dizer? dá lugar a “como isso significa? Isso porque sujeito e sentido não se 

separam. Para fazer sentido, é preciso que o sujeito se inscreva em uma determinada 

Formação Discursiva (FD). Dizer é filiar-se a uma FD que, por sua vez, está inscrita 

em uma determinada formação ideológica. Logo, o sujeito é constituído em uma FD 

(ou mais) na qual se inscreve É, assim, uma posição discursiva. 

A possibilidade de fazer sentido não advém do fato de as palavras já terem sentido 

(transparente), mas sim do fato de serem estas processo e produto de articulações 

histórico-ideológicas. Em outras palavras, significar decorre de condições de produção 

que apontam exterioridade da/à linguagem: Quem? Quando? Onde? Para Quem?  

Quanto ao conceito de Formação Discursiva (FD), este tem sua primeira formulação 

em Foucault (1969) mas é reelaborado por Pêcheux (1975) como aquilo que, em uma 

formação ideológica dada, isto é numa determinada conjuntura, definida pela luta de 

classe e pelo estado, determina o que pode e deve ser dito; lugar de constituição do 

sentido e da identificação do sujeito. É nela que todo sujeito se reconhece, por isso, 

significar é filiar-se a uma FD, a uma memória dada. 

É nessa inscrição em uma ou mais FDs que faz com o sujeito articule o já-dito, o pré-

construído e é o que denuncia não ser ele a fonte do sentido. O já-dito é marcado por 

condições históricas e posições ideológicas. Trata-se de uma memória que é 

entendida como constituída de formações ideológicas – formações que reportam a 

relações de classe, como afirma Courtine (1981): “cada formação ideológica constitui 

assim um conjunto complexo de atitudes e representações que não são nem 

individuais, nem universais, mas que se relacionam mais ou menos diretamente às 

posições de classe em conflito umas com as outras.” São as formações ideológicas 

que engendram as FDs. 

O mecanismo de identificação do sujeito por uma FD, na qual se insere, esta, no caso, 

inscrita numa formação ideológica, permite inferir que o sujeito é interpelado como 
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sujeito sem que, no entanto, tenha conhecimento ou domínio desse processo. Na 

base desse princípio, está a articulação da noção de esquecimentos, trazida por 

Lacan. 

“É nesse reconhecimento que o sujeito se “esquece “das determinações que o 

colocaram no lugar que ele ocupa – entendamos que, sendo “sempre já” sujeito, ele 

“sempre-já” se esqueceu das determinações que o constituem com tal.” (Pêcheux, 

idem). Tem-se aí um processo/produto de esquecimentos necessários e constitutivos. 

Esquecimento No 1: o sujeito-falante não pode, por definição, se encontrar no exterior 

da FD que o domina. O que remete à ilusão de ser o sujeito a fonte do seu dizer, para 

a suposta autonomia do sujeito. (Esquecimento total) 

Esquecimento No 2: todo sujeito-falante seleciona no interior da FD que o domina, isto 

é, no sistema de enunciação, formas e sequências que nela se encontram em relação 

de paráfrase. O que remete à ilusão da realidade como pensamento, com a ilusão de 

transparência dos sentidos, com a ilusão de que o sentido só pode ser aquele. 

(Esquecimento parcial) 

Diz Orlandi (19991) que “em ambos os esquecimentos a noção de FD é fundamental. 

Em ambos, opera também a noção de ideologia, recuperada e ressignificada como a 

naturalização e evidenciação do sentido, e não ocultação. Os esquecimentos, por 

conclusão, deflagram os apagamentos de ordem ideológica. Um sentido apaga outro 

sentido; uma FD apaga outra FD”. No intervalo entre esses apagamentos produzem-

se os efeitos metafóricos (ou deslizamentos de sentido). Os efeitos metafóricos se 

produzem a partir da relação do sujeito com o já-dito. Uma relação de tensão entre 

paráfrase – manutenção do mesmo ponto de vista – e polissemia – lugar da ruptura, 

do conflito, do dissenso.  

Ambos os esquecimentos de-subjetivam o sujeito. Sujeito é, assim, não mais 

entendido como fonte autônoma de sentido que se comunica através da língua. Toda 

fala é fundamentalmente heterogênea. Trata-se de uma heterogeneidade constitutiva, 

que constitui o sujeito pela ordem do inconsciente e da ideologia. 

Com a contribuição do conceito de heterogeneidade, as FDs passam a ser pensadas 

como se constituindo em relação umas às outras e não mais como tendo a priori uma 
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ou outra (como estaria pressuposto em Foucault e nas primeiras discussões em torno 

deste conceito). Agora é no espaço de interdiscurso que se configuram as FDs. Disso 

resulta a FD como heterogênea na sua constituição, atravessada por outras 

formações discursivas em função de um universo interdiscursivo. 

 O interdiscurso é conceituado como a memória do dizer marcada pelas forças em 

consonância ou dissonância das FDs na relação com as forças sociais das formações 

ideológicas, um já-discursivo que possibilita a significância, a errância dos sentidos. 

Para Pêcheux, o interdiscurso emerge “como discurso outro, discurso de um outro ou 

discurso do Outro.” O interdiscurso é, pois, uma noção que incorpora a exterioridade 

da linguagem como sendo também linguagem. Com isso a alteridade também passa 

a ser tratada como discursiva. Sujeito e alteridade são, portanto, matéria do discurso. 

Chega-se, enfim, à noção de discurso como fundadora e organizadora das demais. 

Discurso não é texto, ou frase longa, mas materialidade simbólica (Orlandi, idem). Não 

se trata de tomar o discurso como realidade empírica, mas como objeto sócio histórico: 

social porque processo-produto da sociedade; histórico, pelo trabalho dos sentidos 

(considerados na dimensão do ideológico) nele inscritos. Trata-se também de um 

objeto entendido na sua heterogeneidade e incompletude. 

Heterogêneo porque por um lado o discurso não se restringe às fronteiras de um texto, 

nem mesmo às de um enunciado e, por outro, porque ambos, texto e enunciado, 

podem ser constitutivos de um discurso. Incompletude pelo fato de o discurso não ser 

tomado como fechado em si mesmo, mas tendo relação com outro (s) e com a 

exterioridade que lhe é constitutiva. O sentido sempre pode ser outro, por sua relação 

com a história ou pelos esquecimentos (equívoco). 

Discurso, em linhas gerais, é efeito de sentidos entre locutores cuja materialidade é 

linguística: a língua é o lugar material em que esses efeitos se realizam. (Pêcheux, 

1999). 

O movimento de diferenciação que a AD faz, então, vem de encontro a essas 

características que a linguística, em sua abordagem discursiva, carrega da tradição 

de estudos sobre a concepção de língua vista acima128 que toma por embasamento 

128  Ver a crítica aos formalistas em (Cf. 2.2).  
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epistemológico a ideia de língua como realidade em si mesma. Concepção, ademais, 

crítica feita a Bopp por Saussure. Essa posição dicotômica exclui da análise os três 

pilares que a AD adotou como questões necessárias à fundamentação do 

pensamento de análise do discurso.  

Por fim, assinalamos que outros conceitos, além dos arrolados até aqui, serão 

articulados e discutidos durante a análise. 

3.3 Sobre o estudo do não-verbal 

A crítica que a AD faz à linguística é a da redução do linguístico à linguística. 

Essa reflexão (ORLANDI, 1995) estabelece que a linguagem humana, presente em 

todas as sociedades, de modo mais ou menos explícito, de forma mais ou menos 

semelhante às sociedades ocidentais, apresenta uma normalização que apaga os 

elementos ideológicos que a informam.  

O estudo das formas materiais da língua modeladas para a pesquisa científica, 

o modo pelo qual os fonemas, os morfemas, as palavras e as sentenças são 

analisados, sua segmentação, não se trata, apenas, de um recorte metodológico. A 

implicação dessa normalização para o entendimento dos processos de significação é 

então assumir que a Linguística detém o monopólio da interpretação sobre o 

fenômeno da língua. Essa normalização, ou os efeitos do verbal sobre o não-verbal, 

atingem a compreensão do linguístico (Orlandi, 1995), que como foi definido por 

Saussure, a parole existe apenas enquanto discurso. 

3.3.1 O Silêncio como materialidade discursiva 

A relação silêncio/matéria significante é histórica, e não apenas em sua 

qualidade física. Silêncio é a possibilidade do dizer, vir a ser outro. Relação silêncio/ 

incompletude da linguagem, porque os sentidos e os sujeitos são múltiplos e 

históricos. 

Disso decorre que a AD trabalha com formas abstratas e, simultaneamente, 

com as materialidades da língua. Dentre as muitas dimensões de significação 

humana, o silêncio foi escolhido por Orlandi (1995 e 1999) para pensar, a partir de 

seu estatuto não-verbal, qual é a sua materialidade discursiva: 
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[Os efeitos do verbal sobre o não-verbal deixam antever] posições que, 

segundo o que pensamos, produzem uma assepsia do não-verbal, um seu efeito de 

transparência, pela sua verbalização necessária. Evita-se, pelo verbal (pela 

gregaridade, distintividade, etc. do verbal) produzido pela Linguística, o corpo da 

linguagem em sua opacidade, espessura e muitas vezes indistinção.  

Isso que aparece como sendo assim, como veremos mais adiante, na realidade 

já é um efeito ideológico que se produz entre os diferentes sistemas significantes 

dentro de uma história social determinada. É este efeito que procuraremos 

compreender aqui. Para tanto, criticaremos os paradigmas que alinham o verbal, o 

científico, o sistemático, a escrita etc. como tendo precedência sobre o não-verbal, o 

heteróclito, o não escrito etc. 

Esse posicionamento metodológico vai determinar que a pesquisa sobre o 

discurso seja pensada, feita e refletida, sempre segundo essa tensão entre adotar 

conceitos e procedimentos linguísticos, e manter o quadro epistemológico distinto de 

certos pontos do modelo central, que tem como lugar de partida a obra de Saussure.   

A fala divide o silêncio, organiza-o. O silêncio é disperso e a fala é voltada para 

a unicidade e as entidades discretas. O modo de significar da linguagem já é a 

domesticação do sentido selvagem do silêncio com seus segmentos visíveis e 

funcionais que tornam a significação calculável. O silêncio, ao contrário, se apresenta 

como absoluto, contínuo, disperso. 

O silêncio é disperso e a fala é voltada para a unicidade e as entidades 

discretas. O modo de significar da linguagem já é a domesticação do sentido selvagem 

do silêncio com seus segmentos visíveis e funcionais que tornam a significação 

calculável. O silêncio, ao contrário, se apresenta como absoluto, contínuo, disperso. 

O silenciamento pode ser definido como: (1) constitutivo: uma palavra apaga 

outras palavras; (2) silêncio local, no caso a censura: aquilo que é proibido dizer em 

certa conjuntura. É o que faz com que o sujeito não diga o que poderia dizer: durante 

a ditadura não se diz a palavra ditadura, povo, a cor vermelha, etc. 
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As relações de poder produzem sempre a censura, de tal modo que há sempre 

silêncio acompanhando as palavras. Logo, é preciso observar o que não está sendo 

dito, o que não pode ser dito, etc. O que as palavras silenciam?  

Tais colocações trazem questões: O analista pode tomar tudo que não foi dito? 

Não há limite para isso? Isso leva ao método da AD: não é tudo que não foi dito que 

conta para a análise; só o não-dito relevante para aquela situação significativa, e para 

o analista. Não é, pois, uma questão de tudo ou nada, nem de critério positivo. Os 

recortes mostram o não-dizer que constitui o processo discursivo em questão em cada 

uma de nossas análises. Assim, teoria e método especificam que “não-ditos” estão 

sendo tratados, como são considerados e quais os procedimentos para a sua análise, 

fazendo determinar diferenças entre a pragmática, a enunciação e o discurso. O que 

leva a conclusões diferenciadas: 

Diferentes concepções de língua (sistema abstrato, empírico ou 
material); sujeito a falhas, um todo perfeito, um sistema fechado em 
si mesmo. Diferentes naturezas de exterioridade (contexto, situação 
empírica, interdiscurso, condições de produção, circunstâncias de 
enunciação). Diferentes concepções do não-dito (implícito, 
pressuposto, silêncio, implicatura, etc.) 

 O sentido tem uma matéria própria, ou melhor, ele precisa de uma matéria 

específica para significar. Entre as determinações – as condições de produção de 

qualquer discurso – está a da própria matéria simbólica: o signo verbal, o traço, a 

sonoridade, a imagem, etc. e sua consistência significativa. Não são transparentes em 

sua matéria, não são redutíveis ao verbal, embora sejam intercambiáveis, sob certas 

condições. Quando isso se faz, produzem-se paráfrases sejam estas verbais ou não 

verbais.  

3.3.2 Discurso e Imagem 

Seguindo a expansão do olhar reflexivo sobre as diferentes materialidades, a 

relevância dos aspectos visuais têm sido escolhida para análise dos enunciados 

segundo sua própria materialidade. Esse ponto é o argumento de Souza (1997, 2001), 

onde o trabalho de interpretação das imagens é visto como um regime cognitivo a 

parte. Assim, a percepção visual, embora tenha contrapartida na língua, está para ela 

como uma interface, como algo que a toca mas não se confunde.  
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A respeito da irredutibilidade das coisas vistas às palavras ditas ou da 

dificuldade de descrição do não verbal pelo verbal, da imagem pelo texto, Michel 

Foucault afirma nos trechos seguintes extraídos de As palavras e as coisas (1966, p. 

25) que: “Não é que a palavra seja imperfeita e esteja, em face do visível, num déficit 

que em vão se esforçaria por recuperar. São irredutíveis um ao outro.”  

A imagem não daria meramente o visível ou “... por mais que se diga o que se 

vê, o que se vê não se aloja jamais no que se diz...”;  o autor pondera que uma imagem 

não é, nunca, um dado objetivo a ser descrito de forma textualmente exaustiva  “... e 

por mais que se faça ver o que se está dizendo por imagens, metáforas, comparações, 

o lugar onde estas resplandecem não é aquele que os olhos descortinam, mas aquele 

que as sucessões da sintaxe definem”. A imagem tornaria visível o dado a ser 

interpretado na forma de um fato datado e localizado, mas também aberto à 

polissemia da significação. 

De modo mais característico, o que foi dito acima recobre a discussão sobre 

quais são, então, os modos de significação da imagem (SOUZA, 1998). A redução 

desta ao linguístico (o senso comum) e sua instrumentalização pela ciência (ou seu 

apagamento ideológico via matematização) contrapõe-se à visão histórica de 

compreensão que dá a imagem o sentido sempre em relação ao lugar quem observa. 

Equivale dizer que as técnicas, e por consequência os discursos sobre a imagem, 

quando não partem dessa perspectiva, ficam no lugar de regularização, 

enquadramento, donde sua eficácia.  

O caráter da imagem é pensado assim por Souza como policromia, (do grego 

chromo, cor, imagem) ou seja, multiplicidade visual, assim como a polifonia, em 

relação a multiplicidade de vozes.    

As segmentações visuais, propostas como atributos estáveis da imagem, suas 

seções, e portanto sua formalização, são pensadas como não críticas dos 

deslizamentos que ocorrem em toda visualização, presença frente à imagem. Esse 

movimento é assim um movimento de recursão, porque tem em seu princípio, a não 

alteração do conjunto de propriedades, mas sofre alterações (de leitura) a cada vez 

que se expressa como elemento visual. A regularidade do sentido fica por conta, 

então, das formações discursivas compartilhadas, em sua base ideológica. 
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A policromia age portanto sem alterar a base, assim como se passa com o som 

e o verbal, mudando entretanto, a forma, metaforizando o sentido segundo suas 

formações próprias em uso. A recursividade permite a regularização do dito, 

mostrado, calculado, mas como isso não ocorre sem a marca do assujeitamento de 

quem formaliza, tais discursos são obra não da fórmula, mas da aplicação desta 

segundo um caminho, um raciocínio particular, com seus operadores discursivos, isto 

é, seus condicionamentos da posição de quem fala, dados pelo contexto.  

Esse imbricamento vai ser observado na análise das questões, quando será 

feita uma descrição do uso de imagens. Embora as provas tenham em sua confecção, 

a palavra, o número e a imagem, a distribuição de significação entre essas partes não 

está dada a priori. Como sugerido nos trabalhos de Souza (1998, 2001), a 

materialidade da imagem deve ser observada não em oposição à língua, mas 

tampouco como uma redução dessa. De modo que o entrelaçamento dos elementos 

acaba por ser composto por duas partes que se unem na imagem.  

A descrição de um sólido geométrico pode fornecer elementos numéricos, 

como sua área, mas também linguísticos, como nomes. Essa convergência de outros 

elementos, tais como a palavra e o número, também pode ser feita. Não se trata de 

dizer que os elementos descritos são permutáveis, o que, de novo, reduziria suas 

materialidades específicas à língua. Não obstante, é igualmente possível descrever 

numericamente palavras e imagens, como no caso da linguagem binária de máquina 

dos computadores.  

Não há como controlar todos os regimes de sentido que se produzem a partir 

da leitura do que foi codificado. Esse caráter de incompletude, isto é a possibilidade 

de significar sempre algo, por um lado, e de ao mesmo tempo nunca significar tudo, 

dá o movimento pelo qual só discursos podem ser produzidos, evidenciando que 

dizem o já-dito. Conforme Souza, assim como a palavra, a incompletude visual pode 

ser vista como:  

“(...) indício de abertura do simbólico, do movimento do sentido e do 
sujeito, da falta, do possível” (Orlandi, 2001). O caráter de 
incompletude da imagem aponta, dentre outros aspectos, a sua 
recursividade. Quando se recorta pelo olhar um dos elementos 
constitutivos de uma imagem produz-se outra imagem, outro texto, 
sucessivamente e de forma plenamente infinita. Movimento 
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totalmente inverso ao que ocorre com a linguagem verbal: quanto 
mais se segmenta a língua, menos ela significa. (Souza, 2001)  

A codificação, ou a translação de sentidos de um suporte material para outro, 

é uma prática social que se fundamenta na língua em situação discursiva, logo, os 

códigos são um produto de convenção e, por isso, seu sentido completo é impossível.  

4 Análise: enunciados e respostas  

A prova da segunda fase da OBMEP é constituída de 6 questões discursivas. A 

primeira questão é a mais fácil, indo em um crescente e escalonando as demais com 

graus de dificuldade até o último item, com o maior grau de dificuldade. Cada questão 

se inicia com um enunciado que, em forma de narrativa, introduz o foco do problema. 

A partir daí, são enumerados 3 a 4 itens, cada um trazendo um problema a ser 

resolvido com os dados presentes no enunciado introdutório.  

O critério de observação das questões também está informado pelas análises 

conjuntas feitas junto a coordenação da OBMEP. Nessas análises foi possível balizar 

os pontos matematicamente relevantes e preservar o escopo linguístico da pesquisa. 

Isso teve a consequência de se conseguir avaliar em que medida a quantidade 

elementos lexicais, entendidos como quantidade de palavras, mas sim como extensão 

e detalhamento do recurso justificativo descritivo.  

O fato de que há respostas extensas não pode, portanto, ser um critério de 

eficácia matemática isolada. Tendo em vista que a justificativa da resposta pode ser 

feita pode ser feita por qualquer um dos três suportes, o alfabético, o numérico ou o 

pictórico, um ponto apropriado foi dessa maneira observa a reconstrução dos 

elementos segundo a forma como as organizações das questões primeiro os 

apresentavam.  

Isso possibilitou uma leitura em duas instâncias da mesma forma logico-

matemática descrita por meio do uso discursivo do elementos gramaticais. Tal 

dualidade pôde ser observada na utilização, ou não de referentes imagéticos como 

parte não acessória das respostas. Um ponto de destaque para essa divisão decorreu 

igualmente das análises feitas junto a OBMEP. As provas de geometria têm em geral, 
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um baixo aproveitamento justamente pela utilização de imagens. Tal observação foi 

feita também por Mollica e Leal (REIS et al., 2009) 

 Os enunciados, quase sempre, vêm em forma de narrativas, com a 

apresentação de um personagem (Joaquim, Dafne, Sara, etc.) envolvidos com alguma 

atividade; podem ser também modalizados com verbos no imperativo – imagine, 

pense, imagine, explique, etc. - chamando em forma de apelo a atenção do candidato 

ao foco da questão. 

 Souza (2012) propõe que “uma das formas de se trabalhar com textos verbais 

é jogar com três níveis de escansão – gramaticalidade, textualidade e discursividade 

-, que se constituem mutuamente no entrelace do tecido discursivo. No nível da 

gramaticalidade, exploram-se os recursos gramaticais pertinentes à organização do 

texto como um todo. É neste âmbito que o texto é tecido como um todo semântico. 

Logo, a escolha dos aspectos gramaticais não é aleatória. [...] No nível da 

textualidade, busca-se explorar as inter-relações desses elementos gramaticais no 

nível da coesão e coerência. Busca-se explorar as relações de sentido decorrentes 

da concatenação dos recursos gramaticais, trabalhando-se, principalmente, o texto 

em sua prospecção e sua concepção como uma estrutura imaginária) com início, meio 

e fim. [...] No nível da discursividade, exploram-se os efeitos de sentido no âmbito do 

político-ideológico.”  

Assim, em termos de gramaticalidade, observam-se nos enunciados duas 

funções da linguagem principais: a função referencial e a função conativa, 

depreendidas a partir dos dois recursos descritos acima: o uso da função referencial 

e da conativa. Outros aspectos de gramaticalidade são discutidos a seguir. 

Considerando que nosso corpus se constitui de questões que são formuladas 

em torno de imagens, selecionamos 4 questões, dentre um total de 31. Essas quatro 

questões resultaram na análise 28 sequências discursivas autônomas (SDAs129): o 

texto de apresentação do problema; um dos subitens relativos ao problema e 6 

129 Pêcheux, 2011  
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respostas de seis candidatos diferentes. Abaixo o procedimento pelo qual são 

construídas130 as SDAs: 

Essa segmentação se efetiva segundo critérios sintáticos, a saber, 
levar em consideração as ligações interfrásticas. Essas ligações são, 
de um lado, os conectivos compreendendo as conjunções de 
coordenação, as locuções adverbiais e preposicionais e alguns 
advérbios frasais; de outro lado, as anáforas e a elipse. Entrando 
igualmente dentro dos critérios de segmentação, as marcas de 
enunciação: o sistema modo-aspecto-tempo e os determinantes. 

O critério para tal seleção tomou por base a escolha do conteúdo explorado nos 

enunciados. Ou seja, procuramos evitar a repetição dos tópicos matemáticos, visando 

alcançar uma certa sistematização dos dados. Não foram analisados todos os 

subitens da questão introdutória; a escolha se baseou na densidade linguística das 

respostas. Isto é, a articulação textual composta por frases, números, conceitos e 

imagens. 

O que foi decantado da quantidade inicial de questões, separou-se em duas 

categorias, que, de modo analítico, serviram para que fossem demonstradas o 

alcance discursivo das respostas, em função do enunciado das questões. O fato de 

que tais respostas tenham também o pré-requisito de terem sido selecionadas entre 

as maiores notas, faz com que seja garantida, igualmente, a eficácia matemática, a 

despeito da variação da base linguística. Um ponto de observação que resulta do 

trabalho de entendimento das provas é o de que as noções de eficácia matemática e 

eficácia linguística não são, à primeira vista co-dependentes.  

A sistematização da análise, por sua vez, teve como critério de grupamento das 

perguntas o fato de a questão girar em torno de operações matemáticas, propriamente 

ditas, ou em torno de operacionalização de conceitos matemáticos, sem exigir, no 

caso, operações numéricas para se chegar à resposta. Durante a análise, esses 

critérios serão mais bem explicitados. 

No que se refere à textualidade dos enunciados, conforme mencionado acima, 

trabalhamos com aqueles elaborados com o recurso a dois códigos linguageiros: o 

verbal e o não-verbal. Aliás, assinalamos aí o ponto de partida de nosso objetivo 

principal e de nossa hipótese: verificar de que forma o não-verbal se materializa em 

130 (Idem 167) 
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enunciados matemáticos, e em que medida as imagens contidas nos enunciados se 

constituem como metaimagem. 

Com o recurso da plataforma Manyeyes131 começamos, então, por rastrear nas provas 

o uso da palavra “imagem”. Nosso instrumento não alcançou, todavia, este uso em 

nenhum dos textos analisados. Partimos para outras denominações metafóricas de 

imagem e encontramos: figura, gráfico, ilustração e nomes das figuras geométricas. 

O que de interessante ainda observamos é que a noção de figura tem uma 

estrutura particular. Sob a denominação “figura” podem estar abrigados um ou mais 

“objetos visíveis”, os quais formam um conjunto ilustrativo do que propõe o problema 

como, por exemplo, em: 

 

Figura 1 N TABULEIRO N1Q1 2012 

 

O exemplo acima remete, levando em conta o enunciado da questão, a apenas 

duas figuras e não a quatro como se pode contar. Em linhas gerais, são estes os 

aspectos que dão lugar à textualidade das sequências discursivas analisadas. 

Quanto à discursividade, assinalamos que o principal mecanismo que tece os 

estas sequências se baseia nos deslizamentos de sentido, que dão lugar aos efeitos 

metafóricos. Nossa análise das respostas e questões que sedimentam nosso corpus 

se institui com alguns movimentos: partimos da análise das SDAs, procurando 

verificar como são discursivizados os conteúdos a serem explorados; em seguida, 

buscamos explicitar como cada candidato interpreta o enunciado. São muitas as 

cadeias de interpretação e, no instante em que exploramos discursivamente estas 

131 O software Manyeyes é uma plataforma pública da IBM que utiliza a tecnologia Rapidly Adaptive 
Visualization Engine (RAVE) descrita em (WILKINSON, 2005) 
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cadeias, chega-se à materialidade discursiva de questões e repostas. Passemos, 

então, à análise. 

4.1 Questões e respostas: efeitos metafóricos e materialidade discursiva 

Seguem as questões analisadas. Estão selecionadas 

questões de 2010 até 2013. Agrupamos duas a duas, em função 

do nosso ponto de entrada da análise: até que ponto as figuras se 

constituem, nos problemas enunciados, como ilustrações, ou como 

Metaimagens.  

4.1.1 UM DODECÁGONO. (N2Q3_2010)  

A figura mostra um dodecágono regular decomposto em seis triângulos equiláteros, seis 
quadrados e um hexágono regular, todos com lados de mesma medida.  

Análise do enunciado  

Sobre a textualidade do enunciado vale observar que a figura está inserida à 

direita do texto principal. Isso faz retomar o fato de que a escrita ocidental tem uma 

direcionalidade: da esquerda para direita. A leitura da imagem é muda, pois já perdeu 

seu trajeto de memória (Pêcheux 1999) A inserção da figura do dodecágono à direita 

do texto se encaixa no percurso da leitura da escrita, instaurando, pois, uma 

direcionalidade do olhar Figura e texto se complementam.  

O enunciado da questão acima tem no seu comando a referência ao triângulo. 

A pergunta ficaria mais facilitada, se a referência fosse ao quadrado, pois são os lados 

do quadrado que formam o hexágono, mas os dados necessários à resposta estão na 

apresentação do subitem (a). Logo todos os dados necessários à resolução do 

problema dependem de uma relação de inferência a ser percorrida em dois níveis de 

raciocínio: (1) inferir que o quadrado tem o mesmo comprimento de lado que um dos 

lados do triângulo, e (2) verificar que a figura é composta por um dos lados do 

quadrado. A conclusão, nesse caso, é imediata (6 x 1 cm 2 = 6 cm 2). Entretanto, a 

observação da figura é imprescindível, o que pode ser verificado no fato de que 
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todas132 as respostas utilizam o recurso gráfico, redesenham/ressignificam a figura 

oferecida.  

 

a) Se cada triângulo tem área igual a 1 cm2 qual é a área do hexágono? 

RESPOSTA 1 

“Todo hexágono regular, pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros iguais (6-2) -

180=720 / 6= 120   120/2=60.  Então se o lado dos triângulos equiláteros acima são 

iguais ao lado do hexágono, os triângulos equiláteros do hexágono, tem o mesmo lado 

dos triângulos equiláteros do hexágono, tem o mesmo lado dos triângulos equiláteros 

das figuras, e consequentemente, a mesma área. Então o hexágono tem área: 6 x 1 

cm2 = 6 cm2” 

O mecanismo que faz disparar primeira resposta parte da inferência do 

conceito em torno do axioma: “todo hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos 

equiláteros iguais”, traduzido por uma equação numérica. 

A partir daí, o aluno dá segmento ao raciocínio, iniciado pelo operador “então”, 

até chegar à resposta do problema. O texto que se desencadeia depois dos operador 

“então” é confuso e “caudaloso” como diria o mestre Otho Moacir Garcia, mas 

descrevem os movimentos discursivos não-verbais, que permitem chegar à resposta 

desejada.    

Por sobreposição à figura dada no enunciado, foram traçados triângulos que 

estariam contidos no hexágono. Em termos de discursividade, o que se tem então, é 

uma materialidade híbrida construída pelo verbal e pelo não-verbal. Uma cisão geral 

nas demais respostas a este problema revela que quase todos os candidatos valeram-

se de recursos semelhantes, definindo a figura oferecida como uma metaimagem. A 

análise das outras respostas a seguir contribuirá para explicitar melhor a materialidade 

discursiva das soluções dos problemas.   

132 Em anexo estão as provas originais, porque digitamos o conteúdo das mesmas. Mantivemos os 
desvios ortográficos e gramaticais, cometidos pelos candidatos.  
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RESPOSTA 2 

“6 cm2. Como o hexágono e regular, pode ser dividido em triângulos 

equiláteros da seguinte maneira.  Cada triângulo desse tem área 1 cm2, 

pois são congruentes aos outros (todos os lados de todas as figuras tem 

mesma medida, e como o lado dos triângulos do hexágono tem mesmo lado do 

hexágono, tem mesmo lado também). Como tem 6 triângulos, então a área é 6 x 1 cm2 

= 6 cm2
” 

A resposta do segundo candidato percorre um certo caminho de raciocínio. 

Projeta, a partir da figura dada, um outro hexágono redesenhado com triângulos 

circunscritos no interior da figura. Depreende, assim, que 6 bases do triângulo são os 

lados do hexágono e acessa a resposta. 

A base linguística dessa resposta está confusa, mas vem referencializada por 

2 níveis de significação: verbal e não-verbal. A materialização discursiva do raciocínio 

revela um trabalho híbrido de intersecção de dois códigos. Dado o caráter de 

incompletude da imagem, ao ser esta recortada, novas configurações de sentido 

passam a ser concebidas. A metaforização da imagem 1 (dada) alimentou a base 

linguística da resposta. Assim como Pêcheux (2011) institui que as paráfrases no 

âmbito da sintaxe são constitutivas dos efeitos de sentidos, Souza (2001 e 2013) 

afirma que tal funcionamento no âmbito da imagem vai se sustentar em paráfrases 

visuais. Movimento este, fundamental à conclusão matemática: “então a área é 6 x 1 

cm2 = 6 cm2.” 

RESPOSTA 3  

“Temos que um hexágono regular pode ser dividido em 6 

triângulos equiláteros de lado igual ao lado do hexágono, como 

desenhado na figura. Como os triângulos que formam o hexágono 

tem mesmo lado dos outros formando o dodecágono, (??Onde 

igual ao do hexágono) então todos terão a mesma área: 1 cm2. Cada hexágono é 

formado por 6 triângulos, ele terá igual a 6.1= 6 cm2.”  
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A terceira resposta também traz um texto confuso. Do ponto de vista linguístico 

espelhando a confusão do raciocínio. Tal confusão do raciocínio acaba por recobrir a 

figura do dodecágono, deslizando a mesma esta figura para um hexágono: Como os 

triângulos que formam o hexágono tem mesmo lado dos outros formando o 

dodecágono “. Esse apagamento feito por sobreposição de um hexágono formado de 

6 triângulos permite, porém, chegar ao resultado correto.  

RESPOSTA 4 

“O hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos 

equiláteros. Como cada triângulo tem área de 1 cm2, o 

hexágono possui 6 cm2.”  

A quarta resposta é desencadeada pelo mesmo mecanismo das respostas 

anteriores: projeta uma imagem silenciada do hexágono composto por 6 triângulos. 

Esse é o ponto-chave do raciocínio que se explicita a abaixo, ao equacionar o 

problema sem dificuldades. 

A função referencial, agregada ao mecanismo de projeção do não-verbal tecem 

o enunciado bem elaborado, tanto do ponto de vista linguístico, quanto do ponto de 

vista matemático. O mecanismo, chave em âmbito discursivo, foi acionar o “fato 

matemático “, tido como pressuposto no texto de apresentação da questão.  

RESPOSTA 5 

” Se todos têm lados da mesma medida, basta repartir o hexágono em seis 

triângulos, Se a área de triângulo é 1 cm2, multiplica-se por 6 (número de triângulos do 

hexágono) e teremos a área de 6 cm2 pertencente ao hexágono. “ 

A quinta resposta é semelhante às anteriores, ao deslizar o dodecágono para 

um hexágono com 6 triângulos circunscritos. A base linguística, no entanto, é 

expressa por um silogismo, refletindo todo o raciocínio matemático percorrido. Há 

ainda a ser observada. Essa re-lexicalização da conjunção aditiva “e” como conjunção 

conclusiva “logo”, reinterpreta a lógica canônica do silogismo “se…logo”. 
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RESPOSTA 6  

“Se ligarmos um vértice ao lado oposto, teremos que essa reta será 

bissetriz de dois ângulos, logo cada ângulo terá 60°, se fizermos isso 

com todos os vértices teremos 6 triângulos equiláteros congruentes 

aos outros, como a área dos outros é 1 cm2, temos que a área do hexágono será 6.1= 

6 cm2” 

A sexta resposta é, de fato, interessante do ponto de vista linguístico-discursivo. 

Tem a forma linguística de um silogismo, mas em termos matemáticos operacionaliza 

a questão por outro caminho diferente das respostas dos demais candidatos e, além 

disso, descreve os movimentos que projetam o hexágono com triângulos circunscritos 

através de outros conceitos matemáticos não oferecidos claramente no enunciado.  

Nesse caso, cabe discutir aqui, a diferença entre o enunciado (bissetriz) 

implícito e o pressuposto, ambos formas de “não-dizer”. Os implícitos são recuperados 

por relação ao que é dito, enquanto o pressuposto é recuperado pelas condições de 

produção do enunciado. O candidato em foco quis ir além do que foi perguntado, 

acessando um conjunto de conceitos matemáticos previsíveis à solução do problema, 

mas que linguisticamente estavam silentes no enunciado. Com esse gesto de 

interpretação o candidato se projeto por um diferencial linguístico e matemático frente 

aos demais.   
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4.1.2 PEDRO BRINCA COM TABULEIROS. (N1Q1_2012) 

Pedro brinca com um tabuleiro quadriculado 4 x 6 e com peças dos tipos 
A, B e C. Ele tenta cobrir inteiramente o tabuleiro com as peças, 
encaixando-as sem que nenhuma fique sobre outra. Por exemplo, usando 
somente peças do tipo C, ele consegue cobrir o tabuleiro, como indicado 
na figura.  

 

C) Explique por que não é possível cobrir o tabuleiro usando somente peças do tipo B. 

Análise do enunciado  

O enunciado acima traz o problema em forma de jogo, convidando o candidato 

a jogar também. Parte do enigma já está resolvido: as peças do tipo C preenchem o 

tabuleiro. Resta saber porque somente as peças do tipo B não cobririam o tabuleiro.  

Em termos discursivos, mais u Este de problema parece ser uma interpretação 

de quebra-cabeças divulgados na mídia, quando a pergunta, seria, apenas, para 

descobrir qual peca que não recobre o tabuleiro. Nesse caso a figura em si seria 

suficiente à resposta, que dependeria de um jogo de visibilidade.  
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A questão em forma de jogo explora, além do lúdico, um raciocínio matemático, 

como a mesma não vem expressa numericamente, e sim, expressa num cálculo 

implícito, na quantidade de peças das figuras, cabe ao aluno evidenciar tal raciocínio 

numericamente.  

Em termos discursivos, mais uma vez, são entrelaçados os códigos, o verbal e 

o não-verbal, dimensionando a figura como uma Metaimagem. A operação 

matemática se materializa por meios não-verbais.   

RESPOSTA 1 

 “R= Porque a quantidade não é divisível por 5.” 

A primeira resposta traz um texto conciso produzido por enunciados opacos, 

em termos gramaticais e discursivos, já que o referente expresso no comando do 

problema é apagado (∅):  

“Porque a quantidade (∅) é divisível por 5”. 

Esse referente ausente (∅) recobre todo o raciocínio percorrido: a quantidade 

de peças do tipo B é 5; a quantidade de peças no tabuleiro é 24, que não é divisível 

por 5. Logo, não é possível cobrir o tabuleiro com peças do tipo B. 

 Os fios do tecido discursivo aqui ficam apagados, dando lugar ao que Souza 

(2001) descreve sobre a possibilidade de os efeitos metafóricos resultarem em (i) 

materialidades discursivas. São efeitos que se projetam em termos não-verbais 

através do escopo da visibilidade, traduzida no texto em questão pela ausência do 

referente. O que nos remete a imagem.  

RESPOSTA 2 

 “R= Porque as peças do tipo B são 5 pecinhas e o tabuleiro é de 4 x 6 = 24 e 24:5 

não dá um número exato, mas as peças A que são três pecinha e as do tipo C que são 

4 pecinhas dão porque são divisíveis por 24. 24:3 = 8 e 24:4 =6.”  

O viés de análise da segunda resposta expressa o que se pode chamar de 

discursivização plena, no sentido de explicitar a operação matemática traduzida em 

âmbito não-verbal. Essa discursivização, porém, tem na sua base um gesto de 
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interpretação que recobre todos os dados contidos no enunciado, operando um 

conjunto de deslizamentos de sentidos até chegar à resposta.  

RESPOSTA 3. 

 “Porque ele teria que ter um número de quadradinhos divisíveis por 24 que é o 

número de quadradinhos no tabuleiro. E as peças B tem 5 quadradinhos e não é 

divisível por 24.” 

No que se refere à discursividade, a terceira resposta reproduz o aspecto de 

narrativa no enunciado. Retoma o personagem Pedro pelo dêitico traduzido na forma 

pronominal de 3ª pessoa (ele) e passa a “narrar” a condição do personagem face ao 

jogo. Embora haja um erro em termos matemáticos, o que foi denominado de 

“quadradinhos divisíveis por 24” teria que ser “quadradinhos divisores de 24”, e o que 

foi denominado 5 quadradinhos e não divisível por 24” seria” não dividem por 24”. 

As respostas que estão sob análise foram todas consideradas certas, porém, 

com pontuação diferenciada. Do ponto de vista teórico, podemos justificar a 

aprovação da resposta, apesar dos erros aritmético, pela noção de equívoco e seu 

funcionamento discursivo. Todavia, as construções diferenciadas, como no caso 

acima que contém um erro matemático, mas não gramatical, podem ser pensadas de 

um ponto de vista teórico pela noção de equívoco e de seu funcionamento discursivo.  

O equívoco se define como ato falho (para Lacan) e faz parte do processo de 

significação, entendido como o movimento do sujeito entre o jogo e a regra, entre a 

necessidade e o acaso na relação tensa do simbólico com o real e o imaginário. Trata-

se pois, de nos movimentos parafrásicos se instituir o jogo polissêmico, através do 

equívoco, da falha.  

Assim, o erro conceitual (divisível por divisor) revela o equívoco e da falha, mas 

o raciocínio lógico-numérico está correto, o que justifica a questão em sua pontuação.  
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RESPOSTA 4.  

“Porque o tabuleiro tem 24 quadrados e as peças do tipo B tem 5 quadrados e 24 divido 

por 5 não é exato.” 

A quarta resposta vem numa forma linguística bastante concisa, mas 

materializa discursivamente o raciocínio matemático imediato.   

RESPOSTA 5. 

 “Não é possível porque se multiplicarmos 4 vezes 6 que é o tamanho do 

retângulo irá dar 24. E já que o tamanho da peça B é 5 nós dividimos 24 para 5 que não 

dará um resultado completo, iria dar 4 e sobrar 4, então assim obtemos nosso 

resultado. “ 

O texto da quinta resposta é, como outros, opaco e um tanto confuso, do ponto 

de vista linguístico. A frase que introduz a resposta - �  não é possível - traz uma casa 

sintática vazia: o que não é possível? Trata-se de definir, aqui, um tipo de sintaxe 

disjuntiva, na qual o vazio “� ” da frase se completa com a frase chave do comando 

da questão: cobrir o tabuleiro usando somente peças do tipo B. Em seguida, todo o 

raciocínio necessário à resposta é desencadeado com clareza.  

A relação entre a falta na sintaxe e a explicitação de todas as operações 

numéricas investidas na solução do problema reafirmam que o lugar da falta, para AD, 

é constitutivo dos sentidos possíveis.  

RESPOSTA 6. 

 “Porque, por exemplo:  
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o resultado da multiplicação não corresponde à área quadriculada.”        

O texto da sexta resposta se diferencia em muito das outras analisadas, tendo em 

vista que é um texto com materialidade híbrida, que mescla as dimensões verbal e 

não-verbal, e as representações das operações numéricas realizadas. 

São muitos os deslizamentos de sentidos que dão lugar a essa mescla de fios 

discursivos pertencentes a diferentes formas de linguagem Uma sequência de 

deslizamentos de sentido dá lugar a essa organização discursiva dos fios de 

significação:  

(1) Os deslizamentos dos componentes das figuras que são reordenadas 

espacialmente e a elas são atribuídos números que preenchem as divisões de cada 

peça.   

(2) A distribuição dos cálculos realizados abaixo da figura numa relação de 

contiguidade para expressar o caminho matemático para a resposta: 

(3) A articulação dos enunciados verbais, em termos de textualidade, é truncada: 

“porque, por exemplo: […]” o resultado da multiplicação não corresponde à área 

quadriculada [� ] 
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No âmbito da discursividade, porém, é que se concatenam os enunciados verbais e 

com os não verbais, intercalados por espaços discursivos descontínuos. A passagem 

da primeira frase para as contas é marcada por uma descontinuidade entre a letra e 

o número, quando são intercaladas as peças quadriculadas e numeradas. A 

passagem do número para a não-imagem [0] do tabuleiro se dá pela palavra: “o 

resultado da multiplicação não corresponde à área quadriculada [0]”. 

Todo esse jogo de descontinuidade, de ruptura de códigos, permite entender a 

organização do discurso como uma dispersão de textos verbais e não verbais, e o 

texto como uma forma de dispersão do sujeito (Foucault, 1969). O que leva a dizer 

que o sujeito se constitui pela descontinuidade e o texto é um espaço das dissensões 

múltiplas. É no vão das dissensões, no entanto, que um texto de materialidade 

discursiva híbrida ganha coesão.  

4.1.3 JUQUINHA (N1Q2_2011) 

 

Juquinha marca pontos sobre uma circunferência e traça segmentos ligando alguns desses 
pontos. Ele chama um ponto de ponto-ímpar quando este está ligado a um número ímpar 
de pontos, e de ponto-par caso contrário. Por exemplo, na ilustração ao lado, ele escolheu 
cinco pontos e fez quatro ligações. 

C) Explique por que Juquinha sempre encontrará um número de pontos-ímpares, quaisquer 
que sejam o número de pontos que ele marcar e o número de ligações que ele traçar. 
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Análise do enunciado  

O texto da questão narra a “história” de Juquinha que parece brincar com um 

quadro, sobre o qual traça segmentos, ligando alguns desses pontos sobre uma 

circunferência. A questão, além dessa narrativa, traz uma ilustração com o 

personagem, e o quadro com a circunferência e a ligação dos pontos. Há também 

uma referência a esta ilustração “por exemplo na ilustração ao lado ele escolheu cinco 

pontos e fez quatro ligações”. 

A estruturação desse texto que “virá introduzir as questões” é feita por citação 

à nomeação dos pontos, ímpares, ou pares, caso estejam ligados respectivamente, a 

números ímpares ou pares.  

Em termos de textualidade, o enunciado trabalha a referencialidade à atividade 

do personagem, descrita pelo verbo “traçar” e à ligação de pontos-par e dos pontos-

ímpar. Não há neste enunciado referências a medidas, nem a cálculos, e a pergunta 

que se segue, se apresenta discursivizada como um enigma:    

c) Explique por que Juquinha sempre encontrará um número de pontos-ímpares, quaisquer 
que sejam o número de pontos que ele marcar e o número de ligações que ele traçar. 

RESPOSTA 1 

“Pois vamos supor uma figura com n pontos em linhas que todos os n pontos forem 

pares. Quando nós mechemos uma linha (colocamos ou retiramos), mechemos com 2 

pontos, acrescentando ou diminuindo uma unidade de ligações e mudando sua 

paridade. Mudamos a paridade de dois pontos, e temos 2 pontos–ímpares. O mesmo 

acontece quando mexemos em 2 linhas, 3 linhas...Então sempre haverá um nº par de 

pontos ímpares.” 

A primeira resposta, linguisticamente confusa, institui um espelhamento do que 

faz o personagem e pressupõe toda uma série de movimentos que dariam 

continuidade aos movimentos de Juquinha.  Em termos discursivos, o texto não 

parece expressar um raciocínio lógico-matemático, e sim uma descrição visual dos 

movimentos necessários para alcançar a resposta certa. Esses movimentos são 

desencadeados pelas ações previstas nos verbos “mexer” e “ligar”: “nós mexemos 
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uma linha, colocamos ou retiramos”, mexemos com dois pontos[...]de ligações e 

mudar sua paridade” 

RESPOSTA 2 

“A cada ligação, Juquinha transforma 2 pontos em ímpares, ou dois pontos em pares 

ou até mesmo um ponto em ímpar e outro em par. Sendo assim é impossível conseguir 

um número de ímpar de pontos-ímpares.” 

A resposta de número 2 descreve os movimentos traçados por Juquinha como 

se o candidato estivesse visualizando a cena. O candidato toma como referentes o 

personagem e as ações deste, e conclui pela resposta que julga certa. Mais uma vez, 

assinalamos a característica da questão em foco, respondida sobretudo pela 

visualização do “problema”. 

RESPOSTA 3 

“Porque cada traço que ele faz só pode tornar 2 pontos ímpares, pares, 2 pontos pares, 

ímpares, 1 ponto ímpar em par e outro ponto par em ímpar. Ficando assim par a 

quantidade de pontos-ímpares. “ 

A terceira resposta apresenta um texto confuso e lacunar, omitindo verbo e 

outros operadores, que teceriam uma textualidade linguisticamente satisfatória. É o 

que se observa em:  

“só pode tornar 2 pontos ímpares, [� ] pares, 2 pontos pares, [� ] ímpares” [e] [� ] um ponto 

impar em par” 

Nas duas SDAs acima, contata-se (1) a substituição da preposição “em” por 

vírgula causando um vazio[0] no texto, e (2), substituição da conjunção e” e do verbo 

“tornar” por vírgula, produzindo assim outra lacuna. (o zero)  

Esses dois mecanismos no que se refere à discursividade, nos levam a 

concluir, com surpresa, que o candidato relexicaliza a preposição “em“, a conjunção 

“e” e o verbo “tornar”, transformando todos esses operadores em uma pausa frasal, 

marcada pela “vírgula”.  
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Em linha gerais, as respostas da questão acima espelham o movimento 

sugerido na ilustração, mas o desencadeamento da solução não parte da imagem do 

Juquinha. Parte, sim, da extensão de sentido do verbo “traçar” oferecido no 

enunciado. Os operadores que desencadeiam a solução resultam do deslizamento de 

sentido de um verbo de movimento: traçar   mexer  ligar    surgir  inverter  

 aparecer  tornar    tirar  acrescentar  mudar... A ilustração refletida 

na resposta não é uma Metaimagem. 

RESPOSTA 4 

“A linha que você faz sempre é uma dessas opções: 

Par__________ ímpar inverte ímpar vira par e vice vessa 

Par__________ par inverte ímpar e ímpar 

Ímpar ______ ímpar vira par e par” 

A quarta resposta é concisa no que se refere à textualidade e mistura dois 

níveis de linguagem: o verbal e o não verbal, este em forma de esquema. Abandona 

o personagem e a narrativa e dirige-se a um “tu imaginário”, lançando mão do 

pronome de tratamento “você” em seu escopo semântico de indeterminação.    

Quanto à discursivização dessa resposta, esta pode ser entendida a partir da 

acepção bakhtiniana de que a palavra é dialógica, ampliada por Authier (1990) na 

definição do que chamou de “heterogeneidades enunciativas”. A espessura do texto 

em sua heterogeneidade é definida como “não-mostrada”, quando é constitutiva de 

todo e qualquer texto levando-se em conta o conceito de dialogia de Bakhtin. Ou 

“mostrada”, quando há marcas explícitas de um interlocutor (tu) em potencial, o que 

pode ser exemplificado com a frase que encabeça a resposta acima: A linha que você 

faz sempre é uma dessas opções: 

RESPOSTA 5 

“Um segmento liga dois pontos. Quando este segmento surge ou aparece, sempre 

haverá uma alteração nos dois pontos=s dois viram ímpares, os dois viram pares ou 

apenas trocam de posição. Sempre haverá um equilíbrio de números ímpares.” 

101 
 



As respostas quatro e cinco são concisas e claras, trabalhando principalmente 

a função referencial. Em comum com as demais questões estão a descrição e a 

visualização dos movimentos presentes no enunciado proposto.  

RESPOSTA 6 

Por que todas as ligações ligam 2 pontos. Se um círculo tem um número par de ponto 
ímpares e tirar ou acrescentar uma ligação, serão modificados 2 pontos. Tirando, ou 
dois pares virarão ímpares ou 2 ímpares virarão pares, ou um par vai um ímpar e um 
ímpar virar um par ou vice-versa. 

 

Na sexta resposta há um diferencial, pois o candidato desenha uma sequência 

de circunferências, cada uma projetando o passa a passo da ligação entre os pontos. 

Nesse caso, o candidato assume a posição discursiva de Juquinha.  
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4.1.4 DAFNE TEM MUITAS PEÇAS (N1Q4_2013) 

 Dafne tem muitas peças de 
plástico: quadrados amarelos de lado 3 cm, quadrados azuis de 
lado 4 cm, e triângulos verdes cujos lados menores medem 3 
cm e 4 cm, como mostrado à esquerda. Com estas peças e sem 
sobreposição, ela forma figuras como, por exemplo, o hexágono 
à direita. 

 

d) explique por que Dafne não pode preencher um quadrado de lado 15 cm sem usar pelo 
menos um quadrado de lado 3 cm. 

 

Análise do enunciado 

A questão agora analisada traz em seu enunciado a descrição da figura, 

composta por figuras geométricas (dois quadrados e um triângulo) e as respectivas 

medidas. O passo seguinte toma como referência a segunda figura presente no lado 

oposto (um hexágono), formada pela junção das figuras citadas anteriormente. 

Apesar do foco na primeira parte da questão oferecer as medidas dos 

quadrados, o subitem D da pergunta, aqui selecionado, traz um problema com outro 

referente, no caso, um quadrado com 15 cm de lado em relação ao quadrado de lado 

3 cm2. 

As respostas que se seguiram tomam como referência a relação lado-par e 

lado-ímpar, dado fundamental à solução do problema. A informação desta relação não 

faz parte da apresentação do problema, ficando a mesma a ser inferida pelos 

candidatos. Nesse caso, a solução do problema não depende de operações 

matemáticas, e sim de um raciocínio que expresse que lados pares e ímpares não 

são congruentes. Essas observações nos levam a concluir que as figuras trazidas no 
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enunciado como um todo podem ser descartadas na solução do item em discussão, 

sem terem em si a dimensão de metaimagens. 

RESPOSTA 1 

“Com 2 triângulos, é possível formar um retângulo de 12 cm2. O quadrado maior ocupa 

uma área de 16 cm2. O quadrado tem 225 cm2. Como é uma área que possui um 

número ímpar, ela não pode ser completamente coberta pelas peças que possuem área 

par. De qualquer forma que ela fosse coberta pela peças que possuem área par, 

sobrariam 9 cm2 (a área do quadrado de lado de 3 cm)” 

A análise da primeira resposta constata um texto confuso, com referências 

vazias: 

“Com dois triângulos [φ]...” – onde a medida do triângulo parece ser irrelevante; 

“O quadrado maior com área de 16 cm2. O quadrado tem 225 cm2.” - a 

contiguidade entre essas duas frases resulta num texto confuso: que quadrado é o 

maior? O de 16 cm2, ou o de 225 cm2? 

“Como [φ] é uma área .... ímpar” – nesta sequência, a frase é truncada com a 

omissão do sujeito sintático, onde funciona a referência vazia, retomando 

anaforicamente o último sintagma “uma área de 225 cm2”. 

Mais uma vez, lida-se com um texto opaco do ponto de vista linguístico, embora 

o conhecimento básico à solução do problema tenha ficado claro. Ainda no aspecto 

da gramaticalidade, há o uso de “que” entre aspas relexicalizado com o a conjunção 

condicional “se”, tornando a sequência da resposta um texto mais confuso ainda. 

Entretanto, como no bojo desse emaranhado linguístico sobressai a solução do 

problema, pode-se assinalar, em termos discursivos, um dissenso entre o 

intradiscurso (o nível linguístico) e o interdiscurso, a memória que atravessa todo 

dizer.  

No intradiscurso, buscar-se-ia um controle lógico sobre a textualidade, fato que 

não se verifica. Já no fio do interdiscurso, se institui o raciocínio lógico-matemático, 

levando o candidato a acertar a resposta.  
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RESPOSTA 2 

“Pois a área do quadrado de lado 15 cm é 225, que é ímpar e a área do quadrado azul 

e do triângulo são pares. A soma de um número par mais outro número par resulta em 

um número par, portanto não se consegue preencher um quadrado com área ímpar 

com o quadrado azul e o triângulo. “ 

RESPOSTA 3 

“R: A área em cm2 de um quadrado de lado 15 é ímpar assim utilizando apenas figuras 

com área par nunca conseguiríamos preencher o quadrado.” 

RESPOSTA 4 

“Este grande quadrado tem área igual à 225 cm2, sendo um número ímpar, o quadrado 

azul e o retângulo verde tem área igual a 16 e 6 respectivamente, sendo necessário um 

ímpar no caso o quadrado amarelo de área 9 cm2 para forma-lo, já que é ímpar + par 

= ímpar e par + par = par.” 

RESPOSTA 6 

“Porque o número do quadrado é um número ímpar, sendo a área do quadrado azul e 

a do triângulo verde números pares, seria impossível preencher o quadrado somente 

com eles.” 

Respostas 2, 3, 4 e 6 

Analisando as questões 2, 3, 4, e 6 em conjunto, pode-se tecer um só 

comentário sobres estas SDAs: todas as respostas espelham uma relação satisfatória 

entre o nível linguístico (a sintaxe) e o discursivo (o interdiscurso). 

A equação do problema sugerido, no caso, a incompatibilidade entre sólidos de 

lados pares e ímpares, ilustra o tipo de repetição que Orlandi (1999) cunhou como 

repetição formal” quando o conteúdo ensinado na escola é repetido automaticamente, 

mudando apenas a formulação gramatical”. 
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RESPOSTA 5 

“Sendo o lado do quadrado de 15 cm, ele possuirá 225 quadradinhos. Tirando o 

quadrado de lado 3 e área 9, só restaram figuras pares, se a soma de números pares 

sempre será par, suas somas NUNCA chegaram a 225.” 

Quanto a resposta de número 5, esta se destaca das demais em alguns 

aspectos. Há dois deslizamentos de sentidos: (1) are de 225 cm2 => 22 quadradinhos 

(2) tirando o quadrado de lado 3 área 9. Os verbos “tirando”, “restaram” [restarão] e 

“chegaram” [chegarão], como operadores discursivos, dão lugar a um efeito 

metafórico de movimento de disjunção entre as peças e imprimem plasticidade à 

sequência discursiva.  

No que se refere à forma de repetição inscrita na resposta em análise, esta não 

se enquadra totalmente na repetição formal. A toda uma historicidade que nos faz 

remeter esse tipo de texto, repetição histórica: “a que desloca, a que permite o 

movimento de historicizar o dizer e o sujeito” Orlandi (1999, idem).  

Quanto à posição sujeito inscrita na sequência em foco, trata-se de um sujeito 

com autonomia para omitir os determinantes das medidas – 3 cm => 3; 9 cm2 => 9 e 

225 cm2 => para 225. Enfim, o lugar dessa omissão, teoricamente, pode ser analisado 

recorrendo-se ao conceito de heterogeneidade enunciativa e (i)materialidade 

discursiva. Tem-se um processo de apagamento da notação métrica, deixando a 

cargo do avaliador (o outro) a depreensão cognitiva desses espaços vazios 

(imateriais)  
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4.2 Questões e discursividade 

A análise de discurso, enquanto método, toma para si descrever como os objetos 

simbólicos produzem sentidos. Retomando Foucault, o sujeito está sempre impelido 

a significar, a dar sentido a tudo que o cerca. Este gesto de dar sentido, porém, se 

efetua sob determinadas condições de produção, podendo estas ser resumidas nas 

questões: Quem? Quando? Onde? Por que... 

O conceito de condições de produção não se confunde com a noção de contexto, 

pois recobre, além deste, a historicidade dos sujeitos (quem) em seus diferentes 

percursos, além de abarcar a memória, e o já-dito. No caso da OBMEP, temos, em 

âmbito contextual, a situação de cada sujeito estar ali para não só responder a um 

teste, mas também para competir e alcançar um objetivo maior: a medalham e tudo 

que esse prêmio projeta no imaginário social.  

Num primeiro olhar, os sujeitos são todos candidatos a vencer na OBMEP. Mas 

cada um se inscreve em diferentes posições discursivas, histórica e socialmente 

constituídas. Há uma memória (o interdiscurso) que atravessa essas posições, 

atravessa os dizeres. 

Assim a análise que empreendemos das questões visa explicitar como os 

enunciados matemáticos se materializam em discursos e como a articulação da língua 

com o simbólico denuncia o caráter de incompletude: nem os sentidos, nem os sujeitos 

estão completos. O apagamento das formações ideológicas/formações discursivas 

faz essa incompletude parecer inexistente.  

De fato, como Pêcheux (1975:189) assinala que dadas as condições de 

produção, “não há sujeito sem ideologia” correspondendo ao fato de que as teorias 

científicas, entre as quais as linguísticas, elidem a característica marcante da língua, 

qual seja a do assujeitamento. O indivíduo toma para si, um discurso que, sendo 

enunciado por ele, foi produzido socialmente.  

O modo pelo qual vão ser evitadas, tanto a assepsia teórico-metodológica, 

negando que há uma adequação da materialidade estudada, nesse caso, a da língua, 

quanto a da elisão do sujeito ideológico, vai ser um tratamento multidimensional do 

que se analisa, fazendo passar por níveis aquilo que se observa. Se há um 
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imbricamento de diferentes materialidades nos efeitos de sentido que resultam do uso 

da linguagem, há que se considerar que a análise depende da organização desses 

níveis, sem descartá-los em suas diferentes formas de significação.  

Como foi visto, os aspectos gramaticais, sistematizados sofrem influência de 

diversas tonalidades de contornos discursivos para poderem ter sua existência no 

discurso. Isso implica que para a análise de discurso, apenas os disparadores 

argumentativos, aqueles que indicam o caminho pelo qual a lógica foi narrada, tem 

interesse de observação. Esse foi será diversas vezes mencionado na análise, de 

modo que a escolha de “disparadores da resposta” teve como critério elementos que 

levassem em conta a integração desses operadores com os demais constituintes, 

numéricos e visuais.  

Os aspectos textuais133 expressam as relações de coesão entre o conjunto de 

elementos gramaticais, o que mostra aí, os arranjos, as organizações da estrutura do 

argumento da resposta. Nesse nível, de tessitura, ocorrem as intercalações entre as 

seções pelas quais as respostas estruturam, a introdução das variáveis do problema, 

suas relações entre si, e a resultado dessas relações como resposta. Textualidades 

verbais e não-verbais são assim possíveis na medida que dizem respeito, para quem 

interpreta, de localizar nos enunciados das perguntas, elementos os quais vão ser 

utilizados para construir uma narrativa, um percurso. 

O nível do discurso, então, é aquele que produz o efeito de sentido, vetor desses 

elementos utilizados segundo os regimes de significação da palavra, do número e 

imagem.  

Os artefatos utilizados, dentro da prática estabelecida de batimento e 

interpretação, buscam observar as heterogeneidades de um ponto vista material. Essa 

dimensão, por sua vez, é expressa visualmente no que Souza propôs como o conjunto 

de operadores parafrásicos, polissémicos e metafóricos. Paráfrase e polissemia se 

definem em termos discursivos como aquilo que tem em si, o outro. Ou seja, é possível 

133 Para uma exposição mais ampla do entrelaçamento entres os níveis discutidos a seguir ver (SOUZA, 
2012) 
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reconhecer que todo dizer já é, desde sempre, um dizer outro (e não único) sobre 

algo. 

O grau de entrelaçamento do texto com os numerais revelou nas análises que a 

despeito de parecer que o uso de mais elementos lexicais na descrição de operações 

numéricas realizadas pareça à primeira vista complementar o uso dos numerais como 

instrumentos matemáticos, tal relação não se confirma. É possível descrever 

narrativamente, com interjeições e mesmo perguntas, o raciocínio matemático que se 

pretende justificar.  

5 Conclusão 

Esta tese buscou mostrar que o uso discursivo da categoria de número permite 

uma lógica simultânea, distinta da gramatical, mas dependente da língua para 

manipular valores, medidas, quantidades, proporções. Esse uso, feito acima do nível 

morfossintático, por sua vez, está refletido nas diferentes estratégias que os 

candidatos utilizaram para as respostas. Buscou, assim, dar o tratamento (PÊCHEUX, 

2011:151) da análise sintática das SDAs. Dado que todo enunciado é o já dito de outro 

enunciado, o que se analisa é o padrão parafrásico (a cadeia metafórica), e não a 

literalidade pressuposta por uma concepção gramatical fora de contexto.    

Procurou-se, quando do percurso da análise, não perder de vista a relação 

entre sintaxe e discurso, tomando por base o estatuto do enunciado, como definido 

em Pêcheux. Não se trata de extrair informações factuais. Ao contrário, lida-se com 

enunciados no mínimo parcialmente opacos ou ambíguos, que só podem ser lidos em 

referência a outros textos: a sequência discursiva é tomada como comportando uma 

série de mudanças de níveis, sintaticamente recuperáveis (ao menos em parte). Isso 

nos faz afirmar a inevitabilidade da análise sintática das sequências discursivas, 

fundada sobre o conhecimento de um real próprio à língua e, em particular, sobre o 

conhecimento de uma materialidade híbrida constitutiva da articulação do verbal com 

o não verbal. 

A impossibilidade de se ter acesso a informações “desprovidas” da história das 

formações ideológicas que as constituem, faz com que a análise da opacidade, da 

ambiguidade dos enunciados seja considerada como não apenas uma ordenação 
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sintática (PÊCHEUX; LÉON, 2011), mas sim, uma correlação histórica, uma paráfrase 

discursiva da dispersão de sentidos que esses enunciados (feitos SDAs) possuem.  

As inevitabilidade da análise sintática das SDAs, dadas a partir do 

conhecimento de um real próprio à língua é o que determina a possibilidade dessas 

variações de sentido. 

O que se passa com o número então, é que sua natureza não pode ser tomada 

como puramente gramatical. No entanto, os procedimentos que fazem com que a 

dimensão numérica seja inserida no discurso, operam pela normalização das 

quantidades, valores e medidas.  O que visto na multiplicidade de respostas se 

materializa no movimento da normalização, via repetição.  

O trabalho cognitivo que alguns candidatos imputaram aos avaliadores, 

omitindo das respostas partes, maiores ou menores que um número, ou operação, 

fica como o implícito que permite, pela normalização, a repetição da resposta, dada 

na deriva histórica que as paráfrases discursivas criam com seus efeitos de sentido.  

A colocação do contexto na produção de sentido, assim como ocorre nas 

respostas, não garante que o implícito esteja, de fato, presente no raciocínio de quem 

responde, mas sim, implicado no raciocínio de quem avalia. 

Esta tese percorreu o caminho argumentativo de que há uma relação entre a 

língua e o número observada no modo como estes dois elementos interagem com as 

imagens. Uma explicação do porquê os numerais são passiveis dessa plasticidade foi 

buscada em um panorama de estes têm usos discursivos com a distinção operacional 

entre número e ferramenta numérica feita por Wiese; Isso traz para abordagem 

linguística a perspectiva funcional de observar essa categoria em uso, distribuído nos 

casos em que o número é designado por sua aplicação cardinal, ordinal e nominal.  

Essas reflexões sobre o número se estenderam a uma curta descrição de como 

o estatuto filosófico dos números é pensado explorando as implicações dessas 

definições para a compreensão cognitiva dos números. O que se observou foi que 

capacidades pré-numéricas, e portanto, pré-verbais, permitem que o fenômeno da 

numerosidade fosse canalizado, por meio da língua, em sistemas numéricos.  
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O conceito de sistema numérico foi esboçado em relação ao funcionamento 

dessa classe de palavras, em conjunto com as demais classes gramaticais, e sua 

sistematicidade, observada como diversa, apesar dos esforços de autores como 

Corbett, Wiese, Greenberg entre outros em procurar dar aos numerais uma 

classificação mais homogênea, dada a natureza numérica dessas palavras.  

Após a classificação dos números, de seus sistemas numéricos, uma parte de 

imponderável existe, em virtude das necessidade de cada língua em desenvolver, ou 

não, uma linearidade sistemática de cunho morfossintático.  Isto é, desenvolver uma 

classe de palavras para lidar de modo estável com quantidades, medidas e valores. 

Quando esta tese iniciou sua argumentação, buscou-se verificar quais eram as 

relações entre a língua e matemática, por meio de algumas pistas de natureza tanto 

linguística, quanto numérica. Pôde-se observar o entrelaçamento da categoria de 

número, nas suas diversas expressões, agindo com a língua, mas, ao mesmo tempo, 

fazendo dela um suporte para lógicas distintas da gramatical. Isso por vezes resultou 

em novos usos da língua, voltados a expressar o raciocínio numérico. Por outras, não 

permitiu que o resultado fosse claramente expresso em virtude do cruzamento da 

possibilidade sintática, a despeito da corretude algébrica.  

As combinações que foram analisadas são, portanto, expressões livres de 

assujeitamento, entendidas como as possibilidades que cada candidato tevesegundo 

sua ótica particular. A despeito desse terreno, buscou-se delinear o que se constituiu 

em Metaimagens, formas de normalização (ACHARD, 1991). Essa forma de repetição 

pode ser exemplificada na matemática, mas não sem a tensão entre o jogo da 

repetição e a normalização que ocorre em cada instância. 

O recurso visual foi utilizado de forma a analisar a dupla situação referencial, 

como suporte da pergunta e como elemento da resposta. Porém, nas respostas, 

redesenhando a imagem e discursivizando a partir desta, o problema se apaga pela 

imiagem, numa camada abaixo, mas a solução parte dessa ressignificação híbrida.  

Saber fazer essa integração não é apenas uma questão de algoritmo, há que 

ter em consideração que, pelo algoritmo, há inúmeros modos de se chegar à mesma 

resposta. Esse percurso não é feito sem a contextualização do problema, e a 
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contextualização é produto, por sua vez, da história, da ideologia e do assujeitamento 

à língua.  

A OBMEP se enquadra nesse fluxo histórico, da história da matemática como 

instituição que promove uma determinada formação ideológica acerca do ensino da 

educação matemática. Tal visão foi exemplificada em quatro questões que permitiram 

uma análise de como as possibilidades de narrar um cálculo matemático podem ser 

depreendidas dos enunciados linguísticos. 

 Acredita-se que a hipótese inicial de que não é possível desvencilhar os dois 

modos de significação pôde ser confirmada, mas não sem o ajuste de que: i) os 

números não são uma linguagem; ii) os números não são operadores discursivos; iii) 

os números podem ser compreendidos, em conjunto com a terminologia proposta, por 

seu caráter de incompletude, que, diferente das visões relacional, catalogadora e 

intersectiva compreende o fato de que a projeção da sequência não se exaure jamais.  

Essas três caraterísticas são portas de entradas para um aprofundamento do 

que foi investigado. Não há, de fato, forma de igualmente abarcar todas as nuances 

da relação entre a língua e matemática. Assim, fica-se com a constatação de que há 

uma interdependência, mas os modos pelos quais ela ocorre ainda não podem ser 

claramente aferidos. Para que isto ocorra, é necessário que mais estudos em 

Linguística, em conjunto com estudos em Matemática, transformem criticamente as 

posições que foram aqui descritas como restritivas das materialidades discursivas. Há 

que se pensar a inserção nesses estudos, dos diferentes modos de significação que 

a língua comporta e que a ciência Linguística ainda pouco trabalha. 
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	1 Introdução
	Esta tese é uma reflexão sobre as possibilidades de diálogo entre a língua e a matemática. São analisadas as estratégias discursivas da relação entre as palavras e os números, por meio da decomposição linguística das questões e dos enunciados das respostas nas provas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. 
	Este evento, assim como outras olimpíadas, reúne participantes que devem concorrer ao prêmio, à medalha, como vitória de seu esforço e talento. De interesse para esta tese, tal competição é, de fato, uma forma privilegiada de observar problemas matemáticos, isto é, enunciados que reúnem elementos semióticos. Nesse contexto, o que se busca nos enunciados é o modo como cada participante ordena tais elementos.
	Em 2012, o Ministério de Ciência e tecnologia apoiou dez olimpíadas científicas. Sendo uma variação das Olimpíadas de Matemática, evento da Sociedade Brasileira de Matemática que existe desde 1979, a OBMEP reúne estudantes do ensino fundamental. 
	A OBMEP se iniciou em 2005, tendo cerca de 10 milhões de participantes, e atualmente tem algo em torno do dobro desse número. Realizada em 99% dos municípios do país, nesses dez anos, esse evento as provas tem-se caracterizado por enfatizar a justificativa do argumento da resposta, não apenas com o cálculo, mas obrigatoriamente com o texto. 
	A 1ª Fase das provas ocorridas em 2014 teve 46.711 escolas, 18.192.526 alunos e abrangendo 99.41% municípios. Tal quantidade de participantes e tal especificidade em valorizar o raciocínio tanto quanto o resultado, fazem com que um ponto de interesse de uso da língua seja observado: o conteúdo textual de seu material didático. 
	Como essa variedade de participantes interage com as questões é algo que pode ser buscado nas respostas. Pode-se perguntar como se dá a organização textual dos constituintes lexicais e em conjunto com os algoritmos. 
	Isso não impede, contudo, que o nível de exigência da prova não seja igualmente observado. De modo que o interesse nas respostas não incide apenas sobe erros ou acertos, mas sobre a observação da produção do entrelaçamento do cálculo com a experiência linguística. 
	O critério de análise proposto tem duas etapas, tendo em comum, referirem-se a parte numérica do enunciado. A isometria que o aluno tem para interpretar a questão baseia-se na relação que a palavra e o número têm com os referentes, elementos de visibilidade na questão, implicados na leitura dos enunciados. A primeira observa a superposição, a complementaridade e alternância do uso discursivo dos numerais do problema com um todo (perguntas e respostas tomadas como enunciados que dialogam). Faz isso olhando os usos discursivos dados aos aspectos morfossintáticos desses constituintes linguísticos de natureza matemática. A segunda etapa observou as diferentes designações para os elementos visuais como encadeamentos discursivos de natureza pictórica.
	Ao articular os enunciados como tessituras, que significam discursivamente a partir das propriedades da língua, busca-se perceber fatores comuns aos dois modos de funcionamento que os numerais apresentam. A expressão dos modelos de integração numérica e lexical foi então agrupada em uma tipologia das construções frasais com as respostas às questões das provas. 
	O escopo deste estudo é o discurso expresso com recursos gramaticais utilizados como raciocínio matemático nos enunciados analisados. Argumenta-se que dentre os quantificadores em geral, os numerais em especial apresentam uma produção que permite observar e descrever como acontecem textualmente os procedimentos matemáticos. Em termos teóricos, tais recursos são desenvolvidos como operadores discursivos, ou seja, como elementos que engendram a discursividade.  
	As definições de número e numeral aqui utilizadas são portanto, de natureza linguística, por um lado, à medida que tomas-se o estudo cientifico sobre esta categorial gramatical, de uso matemático. Por outro lado, são observados os usos numéricos que os componentes gramaticais ganham ao serem utilizados como operadores discursivos que efetuam um raciocínio não apenas gramatical, mas contextual a resolução da questão. 
	Durante a pesquisa de doutorado, foram coletadas um total de 42 questões que tiveram as 6 melhores notas, em um total de 252 respostas produzidas entre 2010 e 2013. O conjunto de perguntas e respostas analisado foi composto por 31 questões que, tomadas as 6 melhores notas dos participantes, totalizam 186 respostas. Em cada pergunta há um número variável de subitens que permitem observar não apenas o encadeamento frasal, bem como, a articulação argumentativa dos itens anteriores.
	A hipótese que guia esta pesquisa é que os dois entendimentos da questão – o linguístico e o matemático implicam um processo discursivo. Isso significa dizer que os operadores lexicais e numéricos que são usados de modo contextual em cada questão, ou seja, discursivamente, devem permitir a narratividade no uso de numerais. Dada a natureza distinta dos aspectos cognitivos envolvidos em cada modo, propõe-se que seu entrelaçamento seja observável em respostas que: i) contenham determinantes e adjetivos utilizados na descrição de elementos geométricos ou gráficos; ii) utilizem cardinais, ordinais e nominais como exigência de justificativa argumentativa do cálculo realizado. 
	1.1 Linha Teórica

	A análise do corpus desta pesquisa está construída em sua maior parte pelo quadro teórico da Escola Francesa de Análise do Discurso (AD). Tal denominação serve para localizar os estudos desenvolvidos por Michel Pêcheux, que, entre as décadas de 60 e 80, fundou um grupo e uma linha de pesquisas situados no entremeio das demais abordagens sobre a língua de sua época. De modo particular, o instrumental adotado pela AD procede de três fontes: a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise.
	Como será visto mais adiante (Cf. 2.1), entre o período que se constituiu e o momento presente, tal denominação permanece pelo motivo de circunscrever alguns procedimentos e posicionamentos epistemológicos próprios. De modo que para os três elementos constituintes originais esse conjunto heterodoxo de pesquisas caracterizou-se pela posição à parte das demais práticas estritas de análise da fala, sendo desde o início um campo interdisciplinar de reflexão epistemológica sobre a língua. 
	Não obstante uma existência própria, a produção dos numerais na língua faz com que seu uso argumentativo, como em problemas de matemática, obedeça à organização narrativa da informação. É possível apenas elencar verbalmente as operações realizadas para um determinado cálculo. Porém, a descrição do processo sequencial do cálculo é feita com elementos que, ao mesmo tempo em que são calculáveis, são constituintes linguísticos, como argumentos de verbos, ou nomes ou adjetivos. 
	O quadro conceitual proposto trata dos três elementos acima esboçados: o léxico e o número, e a imagem, referente dêitico nos enunciados. Estes elementos serão articulados como ontologicamente distintos, mas cognitivamente interdependentes em uso discursivo. 
	Para tratar conceitualmente dos diferentes usos então que os numerais possuem, será utilizado o quadro proposto por Heike Wiese que trata os numerais propondo uma classificação tríplice de cardinais, ordinais e nominais. Com essa distinção, as inadequações que os estudos gramaticais tradicionais apontam, são tomadas não como como um problema de natureza, mas sim de granulação das definições. 
	A estrutura do texto está composta por três partes principais. A primeira delineia o escopo do estudo aqui esboçado. Parte do argumento de que é epistemologicamente possível definir um objeto linguisticamente válido que se relacione com elementos numéricos e imagéticos. Tem por objetivo conferir especificidade suficiente para que a análise discursiva seja tomada em bases linguísticas. A segunda parte elabora um quadro conceitual para análise. Serão apresentadas evidências no sentido de estabelecer pontos em comum que possibilitem observar e elaborar como se dá a discursividade dos enunciados. 
	Embora o quadro conceitual desta tese seja dado pela Análise de Discurso de linha francesa, outras referências teóricas são necessárias. Estas, assim como a abordagem do tratamento dado aos numerais, são instrumentais teóricos que buscam, por um lado, ampliar o panorama de referências, com as interfaces da Linguística, que discutem a relação entre língua e número e, por outro, ao fazer isso, possibilitar que outras disciplinas tenham contato com assuntos transversais em suas áreas.
	 A terceira parte analisa as respostas coletadas junto a OBMEP. São buscados pontos de entrada, e de saída, no que se aplica ao uso dos três elementos interligados. 
	1.2 Objetivos

	O objetivo desta tese é mostrar que o uso discursivo da categoria de número permite uma lógica simultânea, distinta da gramatical, mas dependente da língua para manipular valores, medidas, quantidade, proporções. Esse uso, feito acima do nível morfossintático, por sua vez, reflete diferentes estratégias para que as informações numéricas e lexicais sejam articuladas aos componentes numéricos e visuais usados discursivamente.
	O propósito de estudar operadores discursivos dos enunciados de provas de matemática é contribuir para uma reflexão crítica à ciência linguística com a discussão das relações sobre a língua e suas interfaces cognitivas. A imagem e o número são duas dimensões com as quais a língua tem profundas conexões, sendo portanto relevante observar tais semelhanças e diferenças em ambientes onde a produção dessa articulação ocorra espontaneamente. Situações onde haja não apenas uma relação contextual entre os três elementos, a palavra, o número e a imagem, existem, por exemplo, na publicidade, e seus efeitos discursivos são outros daqueles que a escola produz. 
	Ao estudar os efeitos de sentido da discursivização do raciocínio matemático tenta-se colaborar para mostrar que o modo enunciar a resposta ao problema faz parte do raciocínio, e depende do algoritmo para o resultado. Pode-se se chegar ao mesmo resultado por procedimentos algorítmicos distintos. Por isso, somente o contexto do problema, sua correta interpretação, dá a compreensão sobre o enunciado. Se a execução do algoritmo depende do léxico, por sua vez, descrever sua aplicação em forma de palavras requer um recorte argumentativo realizado discursivamente. De fato, todo algoritmo é (de) componível em termos lexicais que (re) constituem o procedimento de diferentes formas, o que pode ser observado em linguagens de programação ou mesmo na história da notação matemática. 
	Ainda que a preocupação com os aspectos linguísticos no ensino de matemática venha sendo motivada principalmente pela percepção dos matemáticos, essa lacuna não é invisível aos linguistas. Cagliari (CAGLIARI, 2000) escrevendo sobre alfabetização e linguística, faz notar que seu campo deve contribuir também com este objeto de estudo, a interpretação de enunciados matemáticos. Argumenta e convoca, fundamentando assim no Brasil, a discussão para trabalhos posteriores, que sejam feitas pesquisas para relacionar a leitura de problemas matemáticos não apenas à compreensão numérica, mas à expressão linguística, tanto da questão, quanto do problema. 
	Diversas são as implicações de expandir para além da análise de constituintes, o saber sobre a natureza da língua. Os pressupostos que permitem tal perspectiva encontram-se, todavia, dentro da própria história da Linguística. 
	Em 1952, Zelig Harris propôs que se abordasse esse nível de análise, seguindo duas observações. A primeira diz respeito à descrição linguística acima da oração simples e a segunda, à relação dos fatores extralinguísticos na produção da língua. (HARRIS, 1952:1). A partir dessa divisão, o contexto de análise dos problemas de matemática como objeto linguístico toma um contorno delineado pelos mesmos dois fatores. 
	O primeiro é a parte do argumento aqui proposto de que há, necessariamente, uma discursividade implicada na produção de sentenças com numerais utilizados para cálculo matemático. O segundo, a relação desses constituintes com fatores extralinguísticos, ou sociais, como a notação ou concepções de aprendizagem. 
	Pretende-se evidenciar, por meio da utilização de respostas às questões que contenham referentes pictóricos, que não apenas na relação direta de cálculo, mas nas implicações de natureza mental, os numerais detêm um papel de duplo raciocínio que precisa ser articulado narrativamente. Sendo tanto autorreferentes quanto mediados, os números cardinais permitem observar uma dimensão que não passa pela fala, embora esteja na língua. Isso ocorre tanto com os números quanto com as imagens. 
	A atribuição tradicional das gramáticas que classificam os numerais nas categorias de ordinal, cardinal e nominal proporciona diferentes usos para o funcionamento produtivo entre os termos lexicais e os números. Tal atribuição parte do pressuposto de que os numerais são uma classe gramatical distinta de modificadores, que têm sua especificidade de cálculo, valoração e medidas matemáticas, funcionando na língua de modo simultâneo à gramática.
	O papel dos numerais na gramática do português do Brasil não é algo consensual, em parte, porque, categorizar os numerais ora como adjetivos, ora como nomes, no intuito de situa-los como uma classe comum de nomes, não impede outros casos em que esta classificação não se adequa.
	Há algum consenso em afirmar que o espaço mental em que as palavras e os números ocupam é antes de tudo um espaço visualizado, dimensional. (SINCLAIR; VEGA, 1996; MOLINARO et al., 2010; PHILLIPS et al., 2010). Da mesma forma que alguns elementos lexicais e construções de ordem sintática criam campos semânticos que metaforizam o espaço físico perceptível e, com isso, permitem a descrição do espaço e tempo, sem a criação do traço geométrico e da escrita a matemática é impossível, dada a limitação de memória para o movimento nesse espaço mental.
	A mediação pictórica que a representação numérica permite tem-se mostrado com a base histórica da definição de matemática, como um saber imemorial para mapear sequências recursivas de objetos correspondentes entre si, ou entre outros objetos, reais ou imaginários. Toda essa gama de representações “extralinguísticas”, ou não codificadas gramaticalmente, está na língua. 
	É importante notar que as categorias gramaticais que contêm informação sobre a dimensão visual como dêiticos, anáforas demonstrativos, ou evidenciais, não reduzem a materialidade significativa da imagem, ao contrário, funcionam justamente pela materialidade que estas categorias não comportam, indicando-as de modo discursivo, ou seja, em situação de contextual de uso. Esse ponto tem sido apontado por Souza (SOUZA, 1998, 2001) como fundamental no tratamento da materialidade não-verbal. O componente visual não é redutível ao léxico, embora permaneça na língua.  
	Sejam as formas geométricas, ou, como no caso dos números muito grandes, os quais a imaginação não concebe visualmente, e por isso manipulados por meio de notações e representações gráficas. Há cerca de 100 sistemas de representação numérica gráfica conhecidos, há que considerar que as dimensões matemática e gramatical coexistem nos enunciados, mediadas então pela imagem.
	Se a matemática é uma atividade expressa na língua, mas que a extrapola visualmente, pois tem uma relação estrutural com a imagem, a fala é a dimensão fundamental que define e referencia a imagem, nomeando o raciocínio matemático. Não existe acesso imediato ao funcionamento mental matemático sem o recurso a representações. 
	Frases com constituintes que expressem localidade, evidencialidade, entre outros traços morfológicos, não exaurem a interpretação semântica. É o funcionamento matemático (passível de descrição linguística) dos enunciados, que inserem também no discurso, a imagem, como parte constitutiva da questão. 
	As línguas apresentam marcação lexical que comporta informações codificadas sobre as materialidades características do real tais como a pessoa e tempo e o modo das coisas, por exemplo. Aspectos visuais como posição de fala, ou a visibilidade da fonte descrita são gramaticalmente marcados em diversas línguas. 
	Não se analisa tal estatuto gramatical isolado. A indicação da imagem em anáforas, determinantes ou ambientes morfológicos mais complexos, tais como os mirativos, faz com que a imagem seja imbricada gramatical e socialmente na língua. Todavia, o ponto a ser observado é justamente o entrelaçamento desses constituintes funcionando discursivamente (Cf. 2.4) Dado que não é possível a priori, decidir qual discurso será produzido como resposta para um mesmo enunciado, tem-se de fato a estratégia discursiva em usar os elementos da língua, em conjunto com as operações matemáticas, para produzir um texto coerente sobre a pergunta.
	Serão observados à frente (Cf. 2.2 e 2.3) diversos elementos gramaticais, que têm por objetivo dar um panorama linguístico de como se estuda os numerais. Tal panorama, como já foi dito, não é a base de análise, mas a base conceitual pela qual o uso discursivo pode estabelecer um critério de comparação para que seu efeito possa ser descrito. A variação de usos das palavras, aquela que escapa à formalização, tem sua própria organização, de natureza ideológica e histórica. 
	2 Definição do Escopo 
	Esta seção tem como propósito definir um objeto linguisticamente válido, que se relacione com elementos numéricos e imagéticos. Para isso, deve partir das premissas epistemológicas do objeto da Linguística. Em seguida, deve situá-lo no uso dos numerais e, por último, deve mostrar que a imagem é o que media tal relação. 
	2.1 Sobre Língua, número e imagem

	Existem diferentes perspectivas históricas, origens geográficas e contextos sociais que resultaram na concepção atual da Linguística como um campo científico estabelecido. Uma descrição exaustiva desses aspectos está para além da finalidade dessa tese. Todavia, é necessária uma descrição da história e teoria que constituíram a linguística. 
	Especificamente, para o argumento delineado de demonstrar que propriedades gramaticais e atributos numéricos na língua são cognitivamente não simultâneos, mas complementares, unidos de forma ad hoc no discurso. 
	O primeiro passo para colocar os outros dois elementos com os quais se relaciona a língua, é definir o campo da Linguística como ciência que estuda a produção da fala humana. Essa tarefa de compreender como são produzidos os conceitos com os quais pensamos, de que modos são articulados os sons da fala, os padrões utilizados na construção das palavras, e a ordem dos constituintes na oração são os pilares da pesquisa linguística. 
	A sistematização do pensamento sobre a língua é antigo, mas sua origem é imemorial. Quando se tenta unificar a história da Linguística, a própria demarcação de seu início já se coloca como relativa. Ainda que o ponto de partida histórico esteja disperso por escritos como os de Panini (c. 520 a.C. – 460 a.C.), na Índia, Marcus Terentius Varro (116 -127 a.C.) em Roma, ou a Erya (300 a.C.) na China, ou mesmo Aristóteles (284 a.C.) na Grécia, uma definição científica da língua é atribuída à última das três palestras feitas, por Ferdinand Saussure, em 1911, em Genebra, na Suíça. 
	Dessa forma, as bases que permitiram o desenvolvimento posterior desse campo de estudos, têm nas aulas de Saussure, publicadas postumamente por seus alunos, o documento fundante da Linguística. Embora Saussure tenha deixado outros documentos que contenham pontos de vista que não permitem uma leitura convergente do próprio trabalho, editado pelos alunos, permanece o corte epistemológico do Cours de Linguistique Générale (CLG), publicado em 1916, em relação ao método linguístico.
	Saussure não escreveu uma obra única com todos seus escritos. Dois de seus alunos, Charles Bally e Albert Sechehaye reuniram os escritos de três cursos, em conjunto com anotações de outros alunos, em um livro apócrifo que se tornou basilar. O CLG é a obra que, tendo estabelecido as bases científicas da Linguística como se conhece, tem no conceito de signo linguístico, a que Saussure dedica como o ponto principal de estudo. 
	O signo linguístico define-se por sua dupla existência. De um lado, o significante, de outro o significado. Essa tensão, sobre o que postulou como arbitrariedade do signo linguístico de desdobrar-se em outra oposição, que compreende a dimensão correspondente da primeira. Se o significante é a parte da língua que permite a significação, o significado, o produto do ato de linguagem. A distinção entre langue, o sistema simbólico e parole, o uso desses, termo usado para descrever o uso dos constituintes na fala natural.
	A distinção, feita na obra de Saussure, pode ser lida na última frase do CLG:
	‘La linguistique a pour unique et véritable objet de la langue envisagée en elle-même et pour elle-même’ (CGL-B : 232)
	De acordo com Simon Bouquet e Rudolf Engler:
	As unfortunate as it is famous, this final sentence is nowhere to be found in the Geneva lecture, which is the source of the last chapter of the Cours, nor elsewhere in Saussure’s lectures or writings. Bally and Sechehaye chose to round off the 1916 volume with a phrase drawn from Bopp (1816), thus giving a last-minute logical–grammatical turn of the screw to the book they fashioned and wrote up from the lectures of their teacher and colleague.
	Sendo uma decisão editorial de impacto, entretanto, não pode ser desconsiderado. A colocação de que apenas os constituintes do sistema linguístico devem ser estudados cientificamente implicou a cisão no corpo de estudos que perdura até hoje. 
	Essa dicotomia em todos os níveis, desde a composição do signo linguístico, passando pela oposição entre langue e parole, se expande para as escolas teóricas que produzem pesquisas. Como pilares, possui reconhecida e consensualmente seu lugar estabelecido na literatura linguística. Não de forma absoluta, em parte, porque, permitem à linguística um objeto claro, com um recorte objetivo, sobre um fenômeno natural. Por outro, tal especificidade, garante que outras ciências não possam alterar seu núcleo, por simplesmente não compartilharem pontos comuns de análise. 
	Os enunciados matemáticos recaem sobre essa última categoria. Como foi visto, o conjunto semiótico que constitui as provas da OBMEP tem elementos linguísticos, elementos numéricos e pictóricos. Estritamente falando, a língua comporta esses canais cognitivos / sensoriais, em palavras, mas, a análise destes de um ponto de vista linguístico encerra-se no nível sintático. De fato, há um debate se a sintaxe encerra o nível linguístico de modo absoluto, apresentando características que transpassam outros campos perceptivos. 
	Ocorre que, em 1996, foram tornados públicos pela família de Saussure, manuscritos, datados de 1891, que contêm discussões sobre o papel do signo na língua, bem como partes de seu trabalho sobre em relação semântica entre a langue e a parole. Nesses escritos, uma série de questionamentos sobre a construção da teoria linguística tem lugar. As modificações feitas por Bally e Sechehaye deram ao CLG uma perspectiva estrita de língua deram um recurso pelo qual a análise desse fenômeno pode ser tratada como uma questão sistêmica, no sentido de apenas organizar os constituintes gramaticais.  
	A linguística que foi inaugurada pela obra de Saussure é o postulado da dualidade e da arbitrariedade do signo linguístico. Tal divisão diz que o significado de uma palavra não é motivado, mas ao contrário, é arbitrário, e surge da deriva de uso da língua, segundo regras composicionais observáveis nos níveis da língua: a fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica. 
	Esses níveis de produção linguística são a matéria básica com a qual as são teorias desenvolvidas como modelos de explicação de uma determinada característica, tal como a fonologia ou a sintaxe. A (inter)dependência das camadas linguísticas faz com que o sentido seja produzido em uma determinada camada, alterado em outra e interpretado em outra. Todavia, o estudo dessas interfaces não é majoritário e seu desenvolvimento ocorre de modo isolado, nos entremeios das teorias que escolhem, geralmente, uma dessas camadas como modelo de trabalho. 
	De modo que, se para os gerativistas, a sintaxe é o plano privilegiado de análise, para os sociolinguístas, no estudo dos diferentes registros e suas mudanças, a camada fonológica tem importância evidente. Para a linguística cognitiva o papel que a semântica ocupa torna claro que as estruturas de pensamento são compreensíveis pela ordenação sistemática de conceitos. Já para os estudos tipológicos, trata-se de compreender e assim construir uma gramática, um instrumento de praticamente todas as camadas. Como será visto mais à frente, há apenas uma pequena parcela de sistematização da diversidade linguística, tendo em vista que não há o conhecimento sistematizado para todas as 7,102 línguas atuais.   
	Passa a existir, então, a busca por quais são os mecanismos que, em cada camada, produzem os fenômenos postulados: as categorias gramaticais e seus constituintes; Embora a reflexão sobre a língua seja ancestral, a literatura sobre linguística é recente. Até os anos 1950, não existiam, no Brasil, instituições voltadas para o estudo de linguística, Em 1958, foi criada a primeira dessas instituições, o Setor de Linguística do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. 
	De suas origens no início do século 20, até o presente momento, os pilares de análise teórica e metodologia prática estão em movimento. Todavia, as questões que não foram resolvidas no seu início permanecem como fatores desconsiderados, em grande parte, atualmente. Um curto panorama em três fases do desenvolvimento histórico sobre a língua, a partir de Saussure, pode ser acompanhado na descrição feita por Malmkjær (2002:24). 
	A primeira etapa (1911-1933), caracterizada pela leitura do Curso de Linguística Geral em Paris, reúnem as reflexões dos antropólogos estadunidenses Franz Boas e Edward Sapir sobre as línguas indígenas da América do Norte. 
	Em 1914, nos Estados Unidos, Leonard Bloomfield, reconhecido como fundador da Linguística estrutural nos Estados Unidos, alinhava-se ao behaviorismo, entendendo que a língua tinha traços que podiam ser estudados de maneira omportamental. Bloomfield foi orientador de Zelig Harris que, como foi mencionado, foi o responsável por cunhar o termo Análise do Discurso. 
	Durante esse período, a discussão sobre a natureza da língua, a capacidade única de linguagem na espécie humana, era acompanhada pelas crescentes pesquisas em antropologia, que tinham o objetivo de descrever os povos e sociedades não ocidentais. Da mesma forma, assim como Franz Boas, o polonês Bronisław Malinowski etnografava, em 1924, os costumes dos povos nas ilha Trobriand na Melanésia.
	Em 1928, ocorre o primeiro congresso internacional de linguistas, em Haia, nos Países Baixos. O que se delineia até aí é a formação política do campo, atestada desde então como o discurso científico baseado em procedimentos reconhecidos.
	Essa fase teve como principal temática de investigação, os primeiros debates, para além do filosófico, de como a língua se desenvolveu. Se, para Alexander von Humboldt, (1836, pp. 74 – 76, apud. (EDWARDES, 2010:31) a distinção da língua, como capacidade humana, devia ser tomada como algo distinguível de línguas, como a manifestação dessa capacidade
	Uma segunda fase (1925-1960) ocorre quando, em 1926, o Círculo de Praga é fundado. Nele, entre outros, Roman Jakobson, Nikolai Trubetzkoy, pesquisavam, influenciados por Saussure, as bases da fonologia, com a classificação dos sons em unidades mínimas de sentido psicológico. As análises de Jakobson influenciaram, por sua vez, os trabalhos etnológicos de Levi Strauss e de semióticos como Roland Barthes, que seguiram o estruturalismo proposto na linguística, mais que os próprios linguistas. 
	Em 1951, Zelig Harris publica Methods in Structural Linguistics. Se, para Bloomfield, a língua era um sistema axiomático de símbolos, Harris leva essa noção um nível acima, e coloca o ambiente frasal como passível de agrupamentos categoriais:
	. . . form a deductive system with axiomatically defined initial statements and with theorems concerning the relations among them. The final theorems would indicate the structure of the utterances of the language in terms of the preceding parts of the system (1951: 372).
	A terceira e última fase (desde 1960) tem sido caracterizada como um período onde não apenas a linguística tem seu lugar delimitado, fora de áreas como as ciências sociais, mas também, tem feito incursões em outras disciplinas, como a biologia e a matemática. 
	Em 1963, Joseph Greenberg, escreve Universals of Language, onde em pouco menos de 100 páginas, discute temas de pesquisa que inauguraram a vertente tipológica da Linguística, caracterizada por empreender uma comparação dos usos das categorias gramaticais nas diferentes línguas.
	Em 1957, Noam Chomsky escreve Syntactic Structures, onde de forma inovadora, toma os conceitos de Harris e os (re)elabora de modo a dar conta de sua crítica contra o behaviorismo. Nesse movimento, Chomsky também funda a noção de gramatical universal, herdada dos neogramáticos do século 17 e de pensadores como Humboldt. 
	Esta vertente concebe a língua como algo inata, distinguindo por isso, dois tipos de estudo possíveis. Por um lado, a teoria compreende a afirmação diante da diversidade das diferentes línguas do mundo, a espécie humana é dotada de uma capacidade inata geral, materializada pela experiência de cada língua. Essa capacidade é denominada de gramática Universal. Esse é o principal argumento da pesquisa de Noam Chomsky, que passou a ser conhecida como teoria gerativa, ou o programa minimalista. 
	Em 1966, William Labov publica The Social Stratification of English in New York City, que seria citada como a obra de inauguração da Sociolinguística, empenhada em acompanhar a mudança linguística entre os grupos sociais, como os Afro-Americanos e explicar a variação em termos de pesquisas quantitativas e aspectos sociológicos. 
	Assim, apesar da existência de outros trabalhos, a origem do pensamento sobre a língua ficou restrita à formalização, creditada a Saussure, mas publicada por seus alunos. O estágio atual da Linguística faz com que, de modo geral, mesmo vertentes como a tipologia, a sociolinguística e mais recentemente, a linguística cognitiva, sejam menos valorizadas que a perspectiva gerativa, especificamente pelos aspectos formais que esta última apresenta.  
	Tal quadro tem sido alterado recentemente pelos estudos tipológicos. As pesquisas do campo têm mostrado que o campo inaugurado por Greenberg tem o mérito de contrastar os dados dessas abordagens com a vasta quantidade de gramáticas produzidas pelos linguistas quando estão em campo. 
	Esse movimento de formalizar o estudo da língua, iniciado com a edição da obra de Saussure por seus alunos, é parte de um esforço de distanciar a linguística de seus elementos históricos e, portanto, sociológicos. A sistematização científica das línguas naturais, objetivo da Linguística, pressupõe concepções sobre este fenômeno humano segundo interpretações causais dos elementos articulados no tempo / espaço. 
	2.1.1 Histórico da literatura

	As pesquisas sobre as relações entre a língua e a matemática têm sido estudadas em campos diferentes da Linguística com temas em psicologia, educação, história, entre outros campos, tais como a ciência da computação ou a lógica e a filosofia. 
	A literatura sobre a interação desses dois campos parece ter tido início no âmbito acadêmico com a realização em 1972 do Segundo Congresso Internacional Sobre Educação Matemática, realizado pela Comissão Internacional de Instrução Matemática, em Exeter, Inglaterra. Foram feitas recomendações que a “Pesquisa básica deveria ser realizada no sentido de explicitar os conhecimentos matemáticos, a partir da língua em que os mesmos são ensinados”. Em 1974, durante o Simpósio “Interactions between Linguistics and Mathematical Education”, em Nairóbi, no Quênia foi produzido um texto que tinha como objetivo mais amplo retomar as conclusões acordadas.  
	Esse encontro reuniu 28 especialistas, entre linguistas, matemáticos e educadores, para que discutissem as bases comuns de aprendizado conjunto entre língua e matemática. Nele discutiu-se que, embora fosse de comum acordo que a matemática utiliza aspectos linguísticos, estes não eram levados em conta no ensino de matemática. 
	Exemplos de áreas como a sociolinguística e suas investigações sobre o ambiente coletivo no qual a língua existe, bem como a psicolinguística e seus métodos de pesquisa sobre os indivíduos em situação de comunicação verbal, foram pensados como possibilidades de melhoramento da ausência de conteúdos que colaborassem para o entendimento mútuo entre as duas disciplinas. Como resultados, o comitê delineou quatro metas básicas, as quais duas têm aqui interesse imediato:
	1) Contribuir para a sistematização, dentro do campo da educação matemática, para as dificuldades pertencentes à Linguística e, posteriormente, analisar tais dificuldades em suas relações mútuas;
	2) Identificar abordagens pedagógicas que ajudem o aprendizado de matemática para a superação dessas dificuldades em relação aos seus aspectos linguísticos, mostrando como tais podem ser trabalhados de maneira prática.
	É notável o fato de que, desde então, tem-se pesquisado as diretrizes estabelecidas em 1974. Assim, trinta anos após as recomendações (PIMM, 1979) durante o 10º Congresso Internacional de Educação Matemática, a palestra intitulada Discourse analysis and mathematics education: an anniversary of sorts, deu continuidade aos esforços de entendimento pedagógico e científico dessas duas disciplinas, retomando um texto de dois autores ‘Language and mathematical education (AUSTIN; HOWSON, 1979), onde estes fazem uma bibliografia anotada do que já havia sido produzido, à época, sobre o assunto. 
	O texto de Pimm restringe o termo linguagem ao conceito de “Análise do Discurso”, tendo como justificativa o crescimento destes estudos. Contudo, tal restrição, mais de ordem explanatória do que propriamente teórica, como indica o próprio autor, situando sua escolha como pertencente ao campo da Pragmática (que ele distingue da Sintaxe e da Semântica), toma como relevantes nessa abordagem aspectos linguísticos tais como fenômenos lógicos de argumentação, bem como elementos constituintes descritos como aqueles que implicam em “compreensão do significado nos níveis acima da sentença”.
	Diante desse posicionamento, e tomando apenas a literatura em inglês sobre o assunto, prossegue com a sistematização, dividindo em quatro pontos sua revisão: 1) Aspectos de voz; 2) Instâncias de metadiscurso; 3) Componentes de estrutura temporal; 4) Elementos de estilo. Para cada um destes, oferece uma bibliografia que trata, sempre em língua inglesa, de seus respectivos itens. A noção de discurso aqui adotada, embora seja compatível com tal enfoque acima descrito, tem origens e premissas teóricas distintas. De modo que torna-se necessária uma colocação mais apropriada dos elementos que serão utilizados para analisar, dentro do contexto proposto, e destacar os aspectos discursivos das relações entre língua e matemática. 
	Há dois aspectos básicos para o estudo de número pela linguística. O primeiro, como foi dito, é que estes existem na gramatical, formalmente reconhecidos. O segundo, também mencionado, é que sua presença na sentença não está restrita à lógica dessa mesma gramática. Sendo assim híbridos, as formas as quais estas dimensões de sentido podem tomar no enunciado são muitas. As quantidades, para além dos quantificadores, podem ser explicitadas como numerais, nas metáforas, por exemplo.  
	Um exemplo desse questionamento pode ser localizado em Cagliari (2000) onde ao reparar certas dificuldades de leitura em enunciados de matemática, sugere que tais barreiras possam ser de ordem linguística mais que numérica. Conforme foi notado acima, o fato de que há respostas matemáticas mais ou menos elaboradas para determinadas perguntas não se compara em termos linguísticos. 
	Uma comparação pode ser feita entre os dois modos de raciocínio a partir do verbo contar. Assim como é possível em português contar tanto números quanto estórias, o fato de que o verbo sugere ao mesmo tempo acúmulo e percurso, indica que há em ambas as acepções um caminho a ser percorrido. Sem tomar todas as operações matemáticas com narrativas, pode-se afirmar que ao menos os enunciados dos problemas contam com aspectos que podem ser compartilhados tanto por palavras quanto por números. 
	Uma das consequências do questionamento feito de dentro da Linguística sobre seu papel na interpretação de problemas foi a colaboração educacional de professores de matemática e de português (REIS et al., 2009) onde se demonstrou que em uma pesquisa dentro da sala de aula, na prática cotidiana: “Foi possível perceber também que os alunos não “separaram” as atividades de Matemática das de Português“Tais questionamentos iniciais, e os desdobramentos de resultados que os confirmam são relevantes para esta pesquisa na medida em que corroboram a hipótese de que há graus de liberdade inerente na resolução dos problemas.
	2.2  Língua como objeto 

	Como esboçado acima, o movimento de definição teórica que deu origem à Linguística no início do século 20 trata a língua como um objeto formal, e tem sua história contada pela ótica do embate político que ocorria na forma de publicação do CLG. Durante sua época, Saussure refletia em suas anotações, os mais diversos aspectos da língua. Transparecia nessas anotações, a língua como ciência, mas não apenas com um dogma, como mostra sua discussão com Bopp: 
	The misunderstanding, which initially dogged the school founded by F. Bopp, was to give languages a body, an imaginary existence outside speaking individuals. Abstraction, within langue, even when appropriately applied, is in practice only of limited use – is a logical process – especially an abstraction which has been given a body . . . The Bopp school would have said that langage is an application of langue . . . It is now clear that there is a permanent reciprocity and that the linguistic system has its sole application and sole origin in acts of language . . . while language (langage) is both the application and the constant generator of the language system (langue), the act of language is to langue both its application and its  LG : 129) ELG Ecrits de linguistique générale, Ed. S. Bouquet and R. Engler (Saussure, 2002)
	Essa parte serve para ilustrar que estudar a língua como um fim em si mesmo não pressupõe tomar o modelo de autonomia proposto pelo objeto que se estuda. Trata-se, como diz Saussure, de um recurso lógico. De modo que, segue dizendo, é impossível, na prática, separar os atos de linguagem do sistema linguístico. De fato, afirmar que “the act of language is to langue both its application and its sole origin” é, como foi dito, para os propósitos de argumentação, atestar que (a sistematização dos) componentes lexicais não exaurem o sentido. Torna-se necessário complementar o sistema com seu uso, e o uso engendra o sistema. 
	Quando os linguistas falam do “comportamento” dos constituintes linguísticos, trata-se de um recurso original, para, assim, como Saussure postulou, colocar a língua em um plano de análise “suspenso”. Mas descrevê-los como seres vivos, metáfora corrente nos manuais de linguística, também não parece ser o caso, visto que, para Saussure, tais peças do sistema linguístico tomam realidade apenas em uso, e não como um “comportamento” lexical em si.
	A exemplo dos objetos matemáticos, que servem de modelo para as operações numéricas, a gramática, e a realidade de suas categorias, existe primariamente como construção teórica. Este ponto será diversas vezes retomado, visto que, a começar pela noção de categoria linguística, o estudo da produção da fala e seus modos de expressão, compreende, sempre, a situação de uso. 
	Como o propósito desta tese é mostrar que o saber matemático expresso linguisticamente nas respostas das provas passa pela construção frasal ad hoc, ou seja, por uma estratégia discursiva, isso não pode ser feito algoritmicamente, se não com o recurso ao léxico. Daí, que não parece adequado tomar a língua como um objeto em si mesmo, no sentido de não relacioná-la ao que ela mesma produz, os objetos matemáticos, as categorias lexicais utilizadas para análise dos constituintes.
	Trata-se, então, de verificar que o sistema proposto pelos alunos de Saussure, segundo a clássica divisão entre significado e significante, a dualidade do signo, é uma abstração, a favor do logicismo. Tal movimento intelectual promove a visão de que não apenas há uma estrutura a ser descoberta, mas esta estrutura tem existência (e não apenas opera de forma) autônoma. 
	Segundo Simon Bouquet, tendo sido o produto do trabalho de seus alunos Charles Bally e Albert Sechehaye, a frase diz mais sobre as críticas que Saussure fazia ao formalismo de Bopp do que propriamente a sua própria teoria. 
	Segundo a pesquisa de Bouquet, o termo discurso aparece apenas duas vezes no CLG. Isto porque, nos escritos, tanto no material que serviu para editar o CLG e nos escritos de 1891, o termo é censurado uma série de vezes em que a palavra aparece. O termo discurso é utilizado de quatro modos diferentes nos escritos não publicados de Saussure. 
	O uso do termo discurso, correspondente atual ao conceito de parole, é notadamente censurado dos escritos originais. Bouquet faz notar que:
	What is striking is the way the term discours (discourse), which occurs repeatedly in the original texts with a meaning close to that of parole, was, with a few rare exceptions, censored out by Bally and Sechehaye. This excision helped the ‘editors’ to bury a linguistique de la parole once and for all. And the term discours was not the only victim; the editors’ tampering made the structured relationship between langue and discourse, i.e. langue and parole, practically unrecognizable.
	Entre as diversas vezes que Saussure emprega o termo discurso, pode ser observado os seguintes usos. Em primeiro lugar discurso como nome simples, (o discurso), como adjetivo (discursivo) e como adjetivo nominal (o discursivo). Estas ocorrências aparecem em contextos diferentes dos escritos não publicados, no sentido de corroborar o argumento de Saussure, o de privilegiar a langue, mostrando que o discurso, o ambiente em que ocorre a parole, reforça as características da langue por oposição.
	Assim, Saussure usa “discurso”, no sentido de evidenciar que a língua é uma espécie de tesauro mental, um reservatório de conceitos que matem entre si uma relação sistêmica, oposta ao fluxo que a parole cria. Outros usos do termo discurso mostram que palavras como cavalo e cavalos, por exemplo são utilizadas sob o aspecto geral do conceito, quando são utilizadas em situações de língua natural. Nesse caso, o temo é usado como um referente genérico. Discurso, aqui, corresponde ao que se emprega de modo geral para olhar as palavras umas em relação às outras, ou seu aspecto de encadeamento sintagmático. 
	O conceito de discurso é utilizado também de modo enfatizar o que Saussure chama de aspecto associativo da langue. Trata-se de observar que, na língua, palavras como principal, ou fenomenal, mantêm um ligação (afixação) que, mesmo sem uso real na parole, permanecem mentalmente como um campo lexical semântico caracterizado na langue. 
	Um quarto uso de discurso aparece na produção do sentido. Mostra a evolução da língua, sob a ótica de Saussure, que coloca claramente que as línguas não se desenvolvem fora da parole, ou seja, precisam do uso para se modificar no tempo. Afirmando que qualquer um dos níveis existentes, precisa necessariamente de uso para que a língua possa incorporar novas palavras e usos.
	Um padrão de presença / ausência (presentia / absentia) emerge desses usos. Uma vez que o sistema linguístico ocorre de forma modelar, abstrata, trata se de postular quer este seja o nível de absentia, ao passo que, em situações de emprego da língua, torna-se presentia. Em um desses escritos não incluídos no CLG, Saussure se pergunta:” Em que momento, sob quais operações, com quais intenções, em quais condições, esses conceitos formarão o discurso?”. 
	Os elementos lexicais por si não constituem a língua, ainda que isolados, podendo ser agrupados em categorias gramaticais, a realização da linguagem natural acontece apenas durante o discurso. Dito de outro modo, trata-se de compreender como opera a seleção do falante frente ao reservatório mental de conceitos que é a língua. 
	O mecanismo pelo qual os conceitos são utilizados a partir do reservatório da língua é desconhecido. Na época de Saussure, e ainda hoje, para tal pergunta existem duas respostas que têm sido trabalhadas desde então. A primeira tem sido pensar sobre a autonomia da sintaxe e, com isso, consegue-se explicar por que, a despeito do significado, encadeamos os sentidos possíveis em um fluxo discursivo. A segunda, busca explicar tal seletividade pela volição do falante, dividindo-se por sua vez, entre saber se tal processo seja ou não consciente. 
	Nas propostas, restam os incômodos residuais de lidar com uma estrutura de presentia em um nível de análise que deveria ser de absentia. A sintaxe tem assim, uma dupla realidade. Saussure admite que para a sintaxe, o limite ente o fato social, a escolha das palavras e a limitação das regras sintáticas, em boa parte são inconscientes durante o uso.
	Não é possível, então, para esse sistema, prescindir da parole, o que, por si só, já demonstra que a escolha editorial de separar duas realidades, segundo Saussure, complementares. Os quatro usos do termo discurso, retirados dos escritos para adequar o perfil formalista dado a obra, mostram dessa maneira que a teoria linguística não encontrava-se satisfatoriamente pronta para Saussure. Para Charles Bally e Albert Sechehaye, coube impingir uma versão que sustentasse o cientificismo, meta que Saussure buscava, ainda que com outras reflexões.
	Desde então, a concepção e entendimento gerais sobre a pertinência e escopo dos estudos linguísticos tem sido produzida pela interpretação (formalizada) do Curso de Linguística Geral (CLG) de Ferdinand de Saussure. Colocar o estudo da língua em si, à moda dos estudos da época sobre os fenômenos físicos, como a influência positivista do filósofo Augusto de Comte, definiu como extralinguístico, tudo aquilo que não é possível de formalização. 
	Essa visão da língua como sistema em si tem sido atribuída a Saussure como a visão padrão do campo, sobre a tensão criativa feita por ele entre langue et parole. Essa divisão estabelece que apenas a língua tem pertinência científica de estudo. Todavia, isso não corresponde de fato ao pensamento do autor.
	A pesquisa de Buquê segue no sentido de mostrar que os trabalhos de Saussure vão na direção oposta à decisão editorial de seus alunos, tendo por princípio censurar o uso unilateral de langue, em exclusão à complementaridade inseparável (ELG: 45; e ELG: 175 – 6) da parole. 
	Do ponto de vista o qual se pretende abordar esta tese, tais aspectos deverão ser claramente observados. Mas, antes de se ater ao propósito de adequar o objeto a ser analisado, por sua natureza multimodal, cabe observar que o fundador da ciência linguística, embora tenha dividido, não teve uma postura antagônica quanto à natureza dos elementos com os quais a língua interage. 
	O motivo de relacionar à análise linguística uma reflexão sobre o número e a imagem é evidenciar interfaces discursivas na língua que não são acessórias, nem posteriores, mas complementares, componentes da fala.
	Essa multiplicidade de elementos significantes que a linguística em sua versão estrita considera como não pertinentes ao estudo da língua com objeto é uma construção. Não foi sempre o caso de se considerar que elementos “acima do nível da oração” ou como limite de análise estabelecido pela sintaxe, não tivessem relação estrutural com os constituintes lexicais.
	A seguir coloca-se uma breve discussão sobre as camadas que constituem o conjunto de pesquisas linguísticas, o objetivo dessa digressão é apresentar um quadro dos estudos, teorias e questões relativas a cada camada, mantendo o foco no argumento da interdependência dos elementos numéricos e imagéticos em relação à língua. Para que a discursivização dos constituintes linguísticos, como modo de unificar os raciocínios linguístico e numérico ocorra, uma serie de fenômenos gramaticas se distribui pelas diferentes manifestações, fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas. 
	A formalização proposta pela linguística tem o mérito de permitir olhar a língua em sua funcionalidade e formas gramaticais. Entretanto, trata-se de observar que, em cada camada, questões residuais permanecem em contrário as sistematizações das diferentes escolas teóricas. O apanhado pretende então dar conta de pontos específicos de forma a corroborar o argumento delineado acima até aqui. 
	As características gramaticais colocadas em situação discursiva são de tal ordem que, isoladas, como faz a linguística, têm o efeito de propiciarem, pela descrição sistemática de seus pontos não sistematizáveis, as possibilidades que permitem que a variação, tanto da produção quanto da interpretação dos enunciados na provas da OBMEP, ocorra.
	Afora as camadas, há que considerar também que a descrição a seguir trata igualmente de modo breve das interfaces. Como o nível discursivo pressupõe o entrelaçamento desses níveis em um contínuo coerente, serão mencionadas as interfaces entre as camadas na medida que estas estiverem em contato subsequentes. Isto significa que os pontos de intersecção entre a fonologia e a sintaxe, por exemplo, não serão cobertos por esta tese. 
	Como forma de análise já mencionada, a interação dos constituintes gramaticais, os numerais, ocorre em situação de uso, conforme a formulação discursiva que o problema aponta. Se a língua como objeto toma as bases para o estudo do discurso como forma de expressão matemática, o segundo elemento da hipótese de interdependência, os números existem na língua em um grau estrutural (necessário) por um lado, e de liberdade (de uso) da palavra, por outro. 
	2.3 Língua & Número: 

	O vocabulário matemático é composto de termos formalmente previstos em dicionários que, como elementos da língua, apresentam comportamento fonológico, morfológico e sintático. Delineia-se aqui o argumento segundo o qual para responder às questões de uma prova de matemática, é necessário que um raciocínio narrativo una o cálculo, feito em separado ao processamento da sentença, e o (re)insira no enunciado da resposta segundo os critérios do problema. 
	Cria-se um caminho descritivo que expressa as operações sequencialmente efetuadas no enunciado. A escolha de um determinado número, de um certo ângulo, indica que o problema será percorrido a partir daquele ponto, no espaço mental comum que a pergunta e a resposta compartilham.   
	O modo como as classes gramaticais designam qualidades, atributos e processos numéricos nas línguas varia segundo suas normas internas, mas, para além destas, da história de seus falantes. A produção linguística da coexistência da palavra e do número pode ser observada em português brasileiro (PB) em determinantes (uma mesa) ou em determinantes verbais (duplamente salvo). Os numerais, e seus próximos, os quantificadores, ocorrem em muitas outras combinações referentes à marcação morfológica, sintática. Em casos mais raros, como os honoríficos (CORBETT, 2004:193), ou os valores inesperados e alguns usos especiais. 
	Antes de Saussure, toda uma tradição de gramáticos comparatistas, com seus métodos filológicos (WIESE, 2003:84) e (BLAZEK, 1999), tinha por objetivo catalogar a história dos itens lexicais. Tal abordagem, tem o interesse de revelar os percursos cronológicos pelos quais os números vêm sendo designados, o que é caso da importância etimológica. Do mesmo modo, a semântica, de modo mais amplo, e a sintaxe e morfologia sobre aspectos específicos na constituição de sistemas numerais insere-se na reflexão acerca da interação entre matemática e língua.
	A relação entre língua e número oscila entre a independência dos números em relação à língua, e a derivação destes pela mesma capacidade de criação de recursividade da língua, o que implica a matemática originando-se na língua, e não apenas na capacidade cardinal (numérica) pré-verbal. 
	Uma questão fundamental a ser respondida pelo acúmulo de estudos linguísticos é saber qual é o grau de isometria entre palavra e número. Para tentar observá-la no presente estudo, outros questionamentos tomam lugar. Qual é a origem dos números, ou quais são os processos de aquisição envolvidos, se o desenvolvimento da capacidade numérica é anterior, simultâneo ou posterior a língua, são perguntas feitas em diferentes momentos e de diferentes formas na história da literatura sobre o assunto. 
	Em relação à língua, os numerais, palavras gramaticalmente categorizadas, apresentam um comportamento variado, ora sendo olhados como nomes, ora como adjetivos, mas em muitas outras situações tal categorização não se dá de modo fácil. O estatuto conjunto dessas palavras na língua, o qual acaba por se tornar um grupo distinto com seu funcionamento é parte de um nível maior, qual seja, o dos sistemas numéricos. De modo geral, no estudo dos numerais, do ponto de vista linguístico, podem ser agrupados na literatura em alguns assuntos em comum.
	A estrutura dos numerais, sua composição morfológica, como no caso de números complexos, é outra temática que trata, por exemplo, de quais são as restrições para a formação dos numerais. Relacionado a esta questão, estão o modo como estão distribuídos os numerais, e seu estatuto lexical. 
	O desenvolvimento dos sistemas numéricos, assim como o desenvolvimento dos alfabetos, têm seu estudo relacionado à origem numérica do léxico. Dentre as diferentes abordagens sobre a língua, a teoria de Noam Chomsky (HAUSER et al., 2002) é a que se aproxima mais de uma reflexão direta sobre o papel dos números na língua. 
	‘‘we might think of the human number faculty as essentially an ‘‘abstraction’’ from human language, preserving the mechanisms of discrete infinity and eliminating the other special features of language;’
	O ponto em comum entre os dois sistemas é a recursividade, ou seja, a capacidade de realizar progressões infinitas com unidades discretas. Sabendo que os numerais têm expressão e organização mental distintas nas línguas naturais existentes, serão buscadas as propriedades comuns de análise das recursividades linguística e numérica. 
	Inicialmente o conceito de recursão, que tem origem em uma definição propriamente matemática, é a aplicação de uma função aos seus próprios valores que produzem valores infinitos. Essa propriedade tem sido utilizada pelas pesquisas em semântica formal, para explicar em termos de possibilidades combinatórias, o modelo de operações entre elementos de uma sentença, arquitetada como agregado composicional de constituintes lexicais. 
	O fato de que sistemas numerais têm uma preponderância para formarem-se em par núcleo e complemento, mesmo em presença de nomes, sugere uma paralelização da organização cognitiva da mente. Aqui, portanto, está o argumento de que há na própria linearização das interfaces, elementos pertencentes a dois modos computacionais distintos. 
	2.4 Uso discursivo dos numerais

	Não há uma única origem para os sistemas numéricos das línguas. Isso faz emergir uma miríade de combinações das possibilidades discursivas para lidar com quantidades de modo sistemático. Como foi visto, estas regularidades ora se agrupam na morfologia, ora na sintaxe, ora na fonologia.
	Os dados tipológicos sugerem uma falta de uniformidade das condições de comparação entre os diversos sistemas, e ao mesmo tempo, uma regularidade, a de designação, ou de estabilização do sentido de uma palavra, ou conjunto de palavras, usadas com propósitos numéricos. A partir daí, formam-se as regularidades que comporão os esforços gramaticais de sistematização daquela classe de palavras como numerais. 
	Como toda palavra tem seu uso em situações de parole, não pode se afirmar que os constituintes têm a propriedade gramatical atribuída, mas sim, que funcionam daquele jeito. Se a sistematização da Linguística não tem como proposta a criticidade (epistemológica) na classificação de suas as categorias, não há condições de uma análise mais detalhada do funcionamento linguístico-discursivo.
	Tendo em vista essas condições de produção discursivas sobre os numerais como elementos linguísticos é necessário adotar outro referencial teórico que responda pelas diferenças e insuficiências classificatórias discutidas (Cf. 2.4.7). Isso faz com que seja então adotada a tríade de designação, conceituação e estatuto epistemológico de existência dos numerais proposta por Wiese (Cf. 2.4.1), segundo a qual há uma diferenciação entre as atribuições para os números cardinais, ordinais e nominais.
	Como as classificações tradicionais asseguram aos numerais um lugar híbrido (Cf. 2.4.8), o tratamento linguístico, em sua abordagem tipológica, tem o cuidado de levar em conta tanto os aspectos sincrônicos, os que são observáveis no espaço, e os diacrônicos, observáveis no tempo. 
	O tratamento dado aos numerais nos enunciados (Cf. 2.4.1), segundo essa classificação acima, não foi prioritário, e sim instrumental, tal como tem sido proposto numa aplicação teórica dos modelos explicativos segundo suas dimensões ideológicas (Cf. 3.1). Implica em, interpretativamente, não tomar tal uso (dos numerais) como uma intenção e sim como um funcionamento. Isso porque nesse funcionamento pode estar o equívoco, (Cf. 3) Como será visto a seguir, ao pensar os números como ferramentas numéricas, mais que números, obtém-se a possibilidade de expandir as formas de diálogo entre a língua e a matemática, evidenciando suas bases comuns.  
	2.4.1  As designações do número

	Sobre designação, tem-se uma designação cardinal direta, onde se indica a quantidade, como em “3 canetas”, e indireta, onde se indica valor ordinal, como em “a terceira rua à esquerda”. 
	Na designação ordinal, há uma sequência classificatória, quando o primeiro tem o valor hierárquico maior, como em o “1º corredor”, ou não, como nos casos de listas de produtos, que não possuem uma ordem intrínseca.  
	A designação nominal cobre os usos de identificação como datas comemorativas, ou sistemas de transporte público. Nesses contextos, o ônibus nº 206 não necessariamente é antecedido pelo nº 205, sendo resultado de outros mapeamentos da cidade e do sistema de gestão de veículos. O 1º de maio não tem, como antecedente simbólico, relação alguma com o 30 de abril. Além desse uso categorial, onde se etiqueta um nome, outra função, a de índice, pode ser agrupada ao uso nominal dos numerais. Assim, o 4º dia do mês tem um caráter de índice, quando destacado no conjunto de dias.
	2.4.2 O conceito filosófico de número 

	Não é possível exaurir a descrição das relações para além da lógica, do mesmo modo que a digressão sobre a história da Linguística. Assim, como se esboçou no panorama dos numerais para a gramática (Cf. 2.4.7), outro será feito a seguir para essa categoria de palavras dentro da filosofia. Não são abordados aqui os quantificadores que não pertencem à classe de numeral. Embora estes sejam discutidos na filosofia analítica tradicional, na lógica e na semântica formal.
	A pesquisa de Wiese tem como base de argumentação a comparação do estatuto ontológico dos números discutido por três pensadores, utilizando uma classificação que chamou de intersectiva, para Frege, de catalogadora, para Quine e de relacional, para Dedekind. A designação, conceituação e o estatuto epistemológico propostos acima reorganizam categorias de cardinalidade e número da abordagem tradicional em linguística, colocando-as na perspectiva de aspectos funcionais, que para efeito de uso aqui foram tomados em conjunto com os operadores discursivos
	A forma como Wiese organiza os diferentes conceitos de número parte, então, desses três filósofos para acrescentar uma proposta unificadora, localizada na formalização de pré-requisitos para que uma palavra possa servir com número.
	A classificação de Frege privilegia o aspecto de elo do sistema, sendo possível a construção de números complexos, apenas como unidades intercambiáveis. A própria contagem tem nessa visão a perspectiva de enxergar, na escala numérica, o movimento ao invés da estrutura dos números, dado que precisa mover sempre para atestar a sistematicidade da definição. A classificação de Quine, baseada na catalogação de itens, parte do princípio de que os números são um conjunto infinito catalogável, ou etiquetável. Por último, a noção de Dedekind estabelece uma relação fundamental, entre cada número, como sendo reconhecido como tal, somente em posição de afinidade, ou encaixe. 
	2.4.3 O estatuo cognitivo dos numerais 

	A distinção operacional entre número e ferramenta numérica feita por Wiese traz para o propósito de olhar os problemas de matemática como uma articulação, ou um artefato cognitivo, mas também ideológico. Para que uma palavra seja considerada um numeral, devem ser levados em conta os três critérios que Wiese elenca como a distinção de elementos, se progressivo e infinito. 
	O primeiro critério diz que cada elemento deve ser de tal maneira, que somente a ele seja atribuído um valor. A restrição de atribuição a uma única unidade lexical faz com que não apenas a sistematicidade de atribuição numérica ocorra, mas que a gramaticalização a acompanhe. A combinação dos últimos critérios, o aspecto progressivo, e a dimensão infinita, formam a característica recursiva discutida (Cf. 2.3) ou seja entender a matemática como derivação da língua. 
	Estas condições são de tal ordem, que não apenas os numerais podem preenchê-las. Por isso, trata-se de enfatizar que outras partes do léxico, como as cores, seriam, por exemplo, teoricamente, passiveis de aplicação sequencial, unívoca e infinita. Os sons, igualmente, podem seguir tal lógica e, de fato, as notas musicais são estruturadas hierarquicamente segundo suas propriedades físicas organizadas (tonais) de modo escalar. O resultado expresso na resposta das provas de matemática demanda uma necessidade discursiva, mais que procedural, para sua estruturação cognitiva. Não sendo possível um algoritmo únicopara todas as perguntas, a forma como se desenvolve o raciocínio tem que se adaptar ao enunciado, sem elementos a priori. 
	Há portanto uma certa intuição que permeia o algoritmo lógico das operações matemáticas. Essa dimensão subjetiva discursiviza os elementos segundo capacidades que são, ao contrário do raciocínio lógico expresso nos elementos pré-verbais, pois sua estratégia determina a organização posterior dos elementos da questão, inclusos aí, os elementos textuais, lexicais e visuais. A capacidade de perceber estruturas antes de enunciá-las, é um atributo de ordem natural mas que a língua incorporou e, assim como a própria percepção visual tem relação imbricada com a língua, permite a esta, expandi-las. 
	2.4.4 Capacidades Pré-numéricas

	Assim como foi visto em (2.4.1) e (2.4.3) os componentes verbais envolvidos na produção dos números são secundários, ou seja, decorrem de atributos primários que permitem o funcionamento cognitivo da capacidade de quantificação. Como exemplo, tem-se a forma como o sistema nervoso de diversos animais, e acima de tudo na espécie humana, desenvolveu a habilidade para determinar pequenas quantidades. 
	Estas formas não-verbais, como se argumenta, têm contrapartida na língua. Como também apontado, é o uso discursivo que é impossível de ser previsto a priori para um problema que não se conhece.
	 Características visuais, (como conjuntos de pedras, ou feixes, nós), ou acústicas (como sequências de tons), instituem uma ordem quando observados no tempo e no espaço. A terminologia proposta por Wiese é adequada porque baseia a classificação dos usos, e não dos constituintes, como fazem a gramática prescritiva e a linguística em sua maioria.
	Os numerais são portanto o ponto de partida de análise das relações entre língua e matemática. De um modo geral, entretanto, segundo as possibilidades de enunciar o número, bem como seus diferentes modo de serem concebidos, pode-se dizer que vistos 
	2.4.5 Numerosidade e matemática

	De modo distinto, a numerosidade não é uma capacidade exclusiva da espécie humana, outros animais também demonstram cognição numérica inata. Quantidades percebidas por outras espécies geram acima de cinco dezenas. Também sistemas gráficos, igualmente com centenas de símbolos, podem ser compartilhados ou apreendidos por outros animais não humanos.  
	Um ponto cognitivo diferencial lexical e numérico é a composição e movimento dos constituintes em cada computação. As operações matemáticas e os movimentos linguísticos possuem modus operandi distintos. Assim, por exemplo, tanto na sintaxe, onde o encadeamento das palavras não tem outras restrições senão as de ordem cognitiva e processamento, quanto na progressão da reta numérica, onde podem ser pensadas infinitas progressões, do mesmo modo, infinitas reduções e combinações destas são possíveis.
	Ainda que estes objetos mentais sejam pré-verbais e extralinguísticos, somente podem ser expressos, em quantidade específica variada e discutida, como “inteiros positivos”. Isto permite, assim como na língua, um encadeamento infinito de significantes. Esse encadeamento numérico, entretanto, tem uma dupla existência. 
	O número obedece à sua existência gramatical como numeral, mas ao mesmo tempo, é compreendido em um módulo distinto do qual depende para ganhar realidade psicológica. De onde surge uma distinção entre numerosidade e número matemático. A matemática é uma abstração possibilitada pela língua, mas os números genéricos são precedentes a ela.
	Todas as palavras em uma língua que designam ou possibilitam o uso dos números estão, ao mesmo tempo, sob uma regra gramatical e outra numérica. Não é possível falar que “o número 934 aparece cerca de vinte e oito vezes quando dividido por trinta e três”, se não há na gramática da língua, além dos numerais, determinantes ou marcações de plural.
	A compreensão da frase também não se restringe à gramática. Para que a sentença tenha sentido, é necessária outra capacidade cognitiva de movimentação dos mesmos constituintes, outro registro, necessário para organizar números. Isto é indicado com a presença de elementos linguísticos simultaneamente aritméticos e lexicais, neste caso, o verbo dividir. Pode-se, por outro lado, intuir tal quantidade baseada nos outros sistemas motores e perceptivos, mas não especificá-la em números naturais inteiros, os algarismos.
	Essa passagem de quantidades controláveis pela visão ou manipulação, para magnitudes além dos sentidos imediatos, fez com que surgissem nas línguas os sistemas numéricos. Tradicionalmente esta classe gramatical rege o comportamento dos números e suas condições de uso e aceitabilidade (matemática e gramatical) dentro da sentença. 
	Os numerais estão formalmente, portanto, em maior ou menor grau, previstos pelas possibilidades de parametrização de cada língua. Por conseguinte, a interpretação linguística dos numerais não ocorre apenas segundo a notação estrita dos números cardinais, os números naturais inteiros positivos como na situação em (1): 
	a) São duas frutas e uma verdura em cima do muro.
	b) Cinco mil divididos por quatrocentos e trinta e sete. (5000/437= 11.441647597254)
	Embora ambas as sentenças sejam linguisticamente aceitáveis do ponto de vista sintático, e numericamente construídas, as lógicas usadas para computação destas são distintas. Não apenas uma diferença do grau de dificuldade da operação numérica separa os dois enunciados. Todavia, em (1a), pode ser compreendido o sentido do enunciado, independente do cálculo, ou de quaisquer operações matemáticas, ao passo que em (1b), embora haja depreensão sintática (e mesmo a produção semântica) a compreensão fica aquém de uma lógica alheia à gramática. Essa diferença entre as duas sentenças faz com que uma explicação de porquê há um limite cognitivo e um modus operandi distintos, ou não, na produção das respostas. Como aponto a Wiese, no uso dos numerais, as colocações de cardinal, ordinal e nominal atuam de modo a complementarem-se. 
	Há um tradicional debate linguístico se, entre os seres humanos, a língua é inata ou aprendida. Não há discordância sobre o fato de que há o compartilhamento de capacidades numéricas pré-verbais com outras espécies. Todavia, o que faz dos números um domínio (a numerosidade) se baseia no argumento faculdade compartilharia da natureza da língua: a biologia. 
	Essa é posição tomada por Noam Chomsky, e seus colaboradores, com o estudo das bases genéticas de uma gramática Universal (GU). Tal posição inatista tem sido contraposta por outras, que não compartilham a base genética como inalterável, mas sim, moldável pela experiência, entendida como acúmulo em termos culturais.
	Até os anos 1950, era concebido pelos cientistas em geral, e por muitos linguistas, tais como Saussure, que as línguas poderiam ter formas infinitas de organização. Como contraponto, ou restrição a essa variação, apenas algumas limitações de ordem anatômica, tais como as articulações ósseas e seus resultados acústicos, tidas à época como restringentes dessa infinidade de possibilidades de som mais sentido, podem ter formas infinitas.
	O acúmulo de trabalhos linguísticos tem mostrado que é possível dar às línguas sistematicidade reconhecível. Reconhecem, ainda, que fatores pragmáticos interferem na produção da fala, e que determinantes regionais, temporais e de ordem subjetiva, têm igualmente influência nas línguas humanas. Como será visto mais detalhadamente à frente (Cf. 2.4.8), os estudos tipológicos recolheram um expressivo número de casos onde as marcas gramaticais não são padronizáveis. Ocorre, porém, que este consenso acaba quando se pretende explicar a origem, desenvolvimento e existência de fenômenos linguísticos.   
	2.4.6 Matemática como derivação da Língua 

	Em qualquer das versões acima, a inatista ou não, o argumento delineado é o de compreender a matemática como um uso especial da língua. Nas discussões entre o pensamento e a língua, e, por consequência, entre o número e a língua, estabelece-se que certas quantidades são apreendidas visualmente mais rápido que sua enunciação numérica. Assim, a numerosidade que compartilhamos biologicamente, se esgota no momento em que precisamos dar nomes, independentemente da quantidade,
	Ainda que aqui simplificadas, codificação e decodificação do número e da letra apresentam percursos cognitivos distintos. Servem como argumento da modularidade da língua. Servem, ainda, como hipótese da pervasividade da língua nos demais sistemas mentais e perceptivos, tais como os números. Se este for o caso, então o grau de liberdade cognitiva alcançado pelos números não será diferente do grau alcançado, por exemplo, por ilusões de ótica, pela visão. 
	O sistema visual pode sofrer influência de estímulos verbais. As imagens podem ter interpretações diferentes, dependendo dos enunciados que as acampam. Assim como o gesto de leitura das imagens, os elementos gramaticais, tido em uso com operadores discursivos, são as segmentações visuais que podem sofrer novos recortes verbais, isto é, ter seu uso discursivizado, para além das alocações tradicionais do constituintes gramaticais, ou dos elementos visuais. 
	Pelo mesmo motivo, a língua possibilita a expressão de outros módulos, como a matemática, estendendo o uso de capacidades como à numerosidade. A especialização, dinâmica e magnitude que os elementos gramaticais possibilitam na língua para a percepção e planejamento, organização e manipulação de quantidades, se expandem então, à medida que a língua vai incorporando instrumentos sintáticos para lidar recursivamente com valores e medidas mais detalhados.
	Se o exemplo de que a cognição matemática prescinde de expressão linguística, mas está ao mesmo tempo, inexoralvemente sujeita a ela procede, pode-se argumentar que há uma capacidade que lida com operações cognitivas distintas de modo integrado. Por um lado, é possível utilizar os números positivos inteiros da linguagem natural de forma inata. Não há, contudo, um conceito intato raiz quadrada de dois mil setecentos e ciquenta e oito. A título de menção deve ser observado que os hindus têm calendários que vão à casa dos bilhões de anos.
	O argumento básico até aqui delineado é o de que assim como a palavra, os numerais têm um funcionamento recursivo de compreensão estruturalmente definida, que não pertence à gramática. Mas têm, além disso, sua existência como parte dela. Tal afirmação implica no cuidado em mostrar certas sistematicidades por um lado, e certos comportamento atípicos, por outro.  
	Dentre os estudos sobre os sistemas numerais, exemplos podem ser encontrados, como pesquisas com cerca de 250 línguas, que dão conta de atestar de modo significante tal oscilação. Se por um lado, nem distinções tidas como básicas, tais como as de singular versus plural, podem ser tomadas como padrão, outras sistematicidades parecem indicar que há uma linha, a ser investigada, de percursos matemáticos por detrás da categoria dos numerais. 
	2.4.7 O papel gramatical dos numerais

	Um indício do grau da prospecção a ser feito sobre o papel dos numerais nas línguas humanas, segundo (CORBETT, 2004:1), é a frase inicial de seu livro: “Number is the most underestimated of the grammatical categories”. Ilustrando que de modo amplo, os numerais possam ser (e geralmente são) confundidos com números (os matemáticos), atribuindo àqueles, propriedades estáveis da matemática destes, a despeito de sua subordinação à gramática. 
	Foi visto, contudo, que se os números são pensados como pertencendo ao domínio da matemática, apenas, sua ordem tenderia a permanecer inalterada nas gramáticas. Não somente não é o que ocorre, como a própria noção de número muda dentro de uma língua dada. 
	Corbertt cita de fato quatro considerações sobre o papel dos numerais que são por ele questionadas: 1) que a forma mais básica dos numerais é a oposição singular/plural. Mostra que há línguas em que esse denominador básico é mais complexo, com valores para dois e três, por exemplo, indo até cinco, nas línguas observadas. 2) Todos os itens relevantes na sentença terão marcação de número. Em línguas como o português e o inglês, palavras como honestidade, não têm marcação de plural. 3) Onde há marcação de número, os constituintes marcados têm o mesmo comportamento. Mas, todavia, um exemplo do Maltês mostra que apenas alguns nomes têm marcação do singular, dual e plural, tendo por outro lado uma imensa quantidade de termos que têm marcados apenas o singular e o plural. Por fim, 4) se há palavras para designar números, o número deve ser expresso, significando que para que a sentença tenha também valor numérico, deve haver um componente (ou marcação) explícito. Se há palavras para designar números, estes, por sua vez, não precisam ser necessariamente expressos. 
	Algo que ajudaria a compreender melhor o papel dos números na língua seria, por exemplo, distinguir entidades derivacionais das flexionais, como faz a morfologia. Corbertt pondera que, em línguas como o Bayso, pode haver nomes que independem de quaisquer relações com quantidades. Esse debate sobre a variabilidade das relações entre língua e número é um campo a ser mais coberto. Estudos como “Rarities in numeral systems” ou mesmo,” “Additional rarities in the typology of numerals” indicam que há categorias que têm como contribuição ao próprio esforço de padronização, sua excepcionalidade. 
	Corbertt sugere que os números cardinais tenham duas possibilidades gerais: estarem entre os adjetivos e os nomes ou, quando houver mudanças nesse comportamento, o termo de maior valor terá o papel novamente, ou de adjetivo ou de nome. Há, contudo, os números verbais que têm para fins de detalhamento sintático a característica de diferenciarem-se de fenômenos como o caso do auxiliar ou aspecto. 
	A essa distinção entre números verbais e números nominais, somam-se outras, tais como os usos dos pronúmeros, como é o caso das variáveis de cálculos em suas relações semelhantes às anafóricas. Segue-se que além dos números nominais, há também, de modo reduzido, mas de certa forma comum nas línguas da América do Norte, os números verbais, produtivos em línguas como o português. Por número verbal entende-se o número ligado à extensão de sentido do verbo, e não apenas marcado nele. Como o exemplo de Rapanui em (2) mostra:
	a) ruku                                        b) ruku   
	            nadar                                          nadar ´nadar´ 
	                                                       ‘ir nadar
	A forma em (2b) sugere mais de que um mergulho, a partir da repetição do verbo. Ainda, que segundo Corbertt, a marcação plural seja da ação e não necessariamente de agentes. Em línguas como o inglês, enunciados como em (3) são possíveis:
	a) The sheep jumps the fence (a ovelha pula a cerca) 
	b) The sheeps jump the fence (as ovelhas pulam a cerca) 
	Em (3a), há marcação explícita no verbo, e não no objeto contado, e não indica que há mais de um animal envolvido no ato. De novo, em 3b, mesmo que não haja marcação no verbo, há no nome em relação ao verbo. Esta diferença entre marcação, inclusive, é um dos motivos pelos quais os numerais não têm escopo, por exemplo em inglês, sobre adjetivos quando já têm sobre nomes. De forma geral, como conclusão, Corbertt estabelece várias relações entre o papel dos números e as partes da gramática em diferentes línguas.
	Adiante serão mostrados alguns exemplos, tanto das pesquisas tipológicas no sentido de compreender a extensão e variação dos sistemas numerais, quanto de observar padrões de organização dos mesmos. A questão básica que vem sendo delineada, a da complementaridade dos dois sistemas, o numérico e o linguístico, mediados por elementos visuais, será discutida em relação ao banco de línguas e o registro dos fenômenos linguísticos da base WALS (Cf. 2.4.8), no que se refere às pesquisas sobre os numerais. 
	As línguas analisadas por Corbertt possibilitaram um quadro tipológico dos numerais. Foi possível identificar quais são os valores nomeados nos sistemas numéricos estudados, isto é, quais são os nomes atribuídos aos números nas línguas (singular, plural, paucal, trial...etc.). Em seguida, essa distribuição de categorias pode ser contraposta à escala de animacidade (Cf. 2.4.3). Essa escala pode ser pensada para os numerais com um critério unificador, mas não universal. Todavia, há ainda o fato de que os sistemas mudam com o tempo. 
	A seguir, outro breve panorama de estudos tipológicos sobre os numerais. Como antes, trata-se de mostrar que tais classificações têm uma parcialidade epistemológica que as autoriza como ciência por um lado, mas que deixa um resíduo analítico que se estabelece em cada categoria estudada. Não se busca invalidar os estudos, senão ter com eles uma base de análise das categorias discursivas que os organizam em situação de uso. 
	2.4.8 Variedade de línguas e Variedade de regras 

	Ao longo dos estudos linguísticos, tem ficado cada vez mais claro que as línguas têm, de fato, características que podem ser agrupadas em termos gerais (COMRIE, 1989; CROFT, 2002). Saber se existem ou não universais, não tem uma única ótica de resposta, uma vez o enfoque dado ao tipo, natureza, grau e qualidade dos traços tomados como fonte de comparação. Quando se procurou esboçar os níveis linguísticos, tendo a ressalva de que eram nos pontos não resolvidos das teorias, que residia o interesse e os elementos de análise, do ponto de vista discursivo. 
	A variedade de línguas e a variedade de regras gramaticais não se recobrem, e a tarefa da Linguística, como ciência estabelecida, é tomar para si a missão de sistematizar o máximo de línguas possível. Nesse intuito, o sistema idealizado e aplicado de acordo com as bases do Cours de Linguistique Générale têm sido visto até agora, como resultado da tensão entre o cientificismo e a ambiguidade dos dados. Uma aplicação dessas características gramaticais em relação aos numerais então tem por papel situar os mesmos espaços não cobertos pelas teorias. 
	Outro quadro dessa diversidade do comportamento dos numerais pode ser observado na base de dados WALS (World Atlas of Language Structure). Os 76492 itens da base catalogam fenômenos gramaticais de cerca de 2678 línguas. Uma busca nas categorias relacionadas aos numerais indica que a ordem de palavras, sujeito e verbo, e núcleo e complemento, é o item com maior número de entradas (1519). É também o que mais possui descrições sobre numerais na base de dados. De modo que das 76492 entradas, 11 são dedicadas exclusivamente aos numerais, conforme a tabela 1. 
	O propósito de mencionar quantos e quais os fenômenos linguísticos ligados à expressão de número é o de considerar que, para além de seu funcionamento explícito na sintaxe nominal e números verbais, outras formas cumprem igualmente esta função. Não podem ser aqui consideradas de forma ampla as relações que os numerais têm em um grande número de fenômenos. Afora as relações locais morfológicas e sua inserção na sintaxe, comportamentos como o de anáfora e referência são possibilidades aqui não exploradas. 
	Sendo encontrada em mais de uma categoria gramatical, e tendo relações internas entre estas, a expressão de número é feita de forma complexa, principalmente nas relações morfossintáticas, como as do exemplo da tabela 1. Abaixo as 11 formas que envolvem a expressão numérica, distribuídas nas 9 categorias da base do WALS. Número de entradas sobre numerais na base de dados WALS 
	Classe Gramatical
	N° de entradas
	Ordem das palavras
	1
	Categorias Nominais
	4
	Categorias Verbais
	1
	Fonologia
	-
	Sentenças Simples
	-
	Morfologia
	1
	Sintaxe Nominal
	1
	Léxico
	3
	Sentenças complexas
	-
	TOTAL
	11
	Tabela 1: número de entradas sobre numerais na base de dados WALS
	As relações sintáticas dos numerais, por exemplo, podem ser pensadas, diante da tabela acima, como variação de padrões linguísticos à deriva histórica da construção dos sistemas numéricos. A distribuição de fenômenos gramaticais acima mostra que os nomes têm a maior quantidade registros. Em seguida, o léxico, dando ampla margem a aspectos de interdependência entre ambos. 
	O fato de que haja uma entrada para as demais categorias, tem novamente a explicação de que o papel cognitivo que os números ocupam é referencial. Aponta para unidades discretas. O que de qualquer forma está implicado nas relações recursivas que tais numerais geram e que manifestam as possibilidades sintaticamente aceitáveis na gramática das línguas pesquisadas.  
	Em seu artigo sobre as bases numerais, Bernard Comrie faz notar na (tabela 2) que por base numérica, entende-se a estrutura matemáticas das expressões linguísticas para os numerais. O valor N igual a 10 para uma base numeral, diz que expressões numéricas são construídas com o padrão xN + y, ou seja, algum numeral x multiplicado pela base de outro numeral. 
	Em Mandarim, um sistema puramente decimal, o número 26 é expresso de acordo com a regra da língua em que, todo numeral antes do termo usado para designar 10, deve ser multiplicado por 10. Os termos posteriores devem ser somados. Assim, èr é multiplicado por 10 e lìu somado a 10, de onde se obtém a expressão aritmética ( [2 x 10] + 6).  O autor cita um exemplo do Mandarim em (4): 
	a) èr-shí-lìu  (dois –dez- seis) 
	b) two-ten-six
	Existem 196 línguas onde as bases numerais estão divididas em 6 tipos da seguinte forma:
	Sistema
	Línguas
	Decimal
	125
	Hybrid vigesimal-decimal
	22
	Pure vigesimal
	20
	Other base
	5
	Extended body-part system
	4
	Restricted
	20
	Total
	196
	Tabela 2 distribuição das bases numéricas.
	Um fator interessante dito por Comrie é que, para a matemática, a ordem dos fatores das operações aritméticas de soma e multiplicação é irrelevante. Ou seja, tal como línguas em que a marcação de caso permite a ordem (quase) livre dos constituintes, tal movimento tem de fato restrições, pois não se aplica igualmente à divisão e à subtração, também linguisticamente disponíveis no léxico. A leitura sincrônica desses números indica que em sua maioria, os decimais têm o maior uso (125 línguas). Em seguida, os vigesimais (22), um fenômeno que ocorre quando 51 é expresso em Diola-Fogny como em (5):
	(5) Diola-Fogny (Sapir 1965: 84 – 85)
	a) bukan ku-gaba di uɲɛn di b-əkɔn
	b) twenty CL6-two and ten and CL9-one
	Há casos, contudo, onde o sistema de numerais é híbrido (22 línguas) permanecendo vigesimal somente até 99, alternado para a base decimal para designar as centenas, como é o caso do basco para nomear 256, como em (6):
	a) berr.eun          ETA          berr.ogei.ta.hama.sei
	b) two.hundred          and           two.twenty.and.ten.six
	Em seguida aos três sistemas com maior número de línguas, que podem ser subdividas por razoes práticas em um grupo decimal com dois subgrupos vigesimais, há casos como línguas que têm a base 60 (5 línguas) como o Ekari da Indonésia/Papua Nova Guiné, o antigo Sumério.
	Outros sistemas não fazem uso de algoritmos aritméticos para designar os números, recorrendo, por exemplo, a partes do corpo (4 línguas). Tal procedimento incrementa a computação sintática enormemente, pois como nota Comrie, há uma série de ambiguidades ou sobreposições lexicais, para os termos numéricos e as partes do corpo, como o Kobon, da Nova Guiné. 
	Números se sobrepõem em relação à ordem em que se enumera a sequência. Na ordem das partes do corpo: dedo mínimo, dedo anelar, dedo médio, dedo indicador, polegar, pulso, meio do antebraço, dentro de cotovelo, no meio da parte superior do braço, ombro, clavícula... Nessa ordem, até 46, é possível uma série de combinações sintáticas que tem na ausência de um sistema de notação, claramente lexical e de ordem externa à língua, pois obedece a algoritmos matemáticos para o léxico de número.
	Os sistemas classificados como restritos (20 línguas) têm em comum situarem-se em torno de duas dezenas. É o caso de línguas como o Pirahã no Brasil ou Mangarrayi na Austrália. Tal distribuição geográfica permite questões tais como, quais são os critérios para distinguir a recursividade, a delimitação de parâmetros para indicar sua presença ou não? Dado que não existem bases numéricas com apenas um único e finito elemento, sendo impossível delimitar a quantidade do conjunto a ser enunciado, sem ligar a lógica matemática à linguística.
	As sutilezas, irregularidades e excepcionalidades dos numerais convergem, não obstante, para as propostas de Greenberg, Corbertt e Comrie, de que os numerais comportam-se como nomes, mas têm precedência sintática e escopo semântico sobre nomes e adjetivos. 
	Essas categorias não são assinaladas a seguir. A primeira delas diz respeito a distinguir entre numeral e quantificador. No entanto, em inglês, termos como pair, ou quartet, ou em português, designam o número dois e quatro exclusivamente. No entanto, há diferenças na sintaxe como se observa em (7):
	a) Duas vezes um par, mais um quarteto vezes uma dezena
	b) *Duas vezes um par de oitos com mais meia dúzia de três
	c) Duas vezes dois mais quatro
	d) Vieram ele e meia dúzia de gatos-pingados 
	As distinções entre as sentenças acima indicam que não basta que o constituinte seja explicitamente numeral para que a sintaxe acate a construção matemática. Deve haver como em (d), mais que apenas a presença bem formada dos constituintes. O resultado de (d) não é o número positivo inteiro 7, mais um adjetivo. Casos curiosos como o russo, onde sorok, 40, não vem de ttetire (quatro) como os demais números. Por exemplo, 50 vêm de pjattdsiat ‘cinco+10. Fatos que evidenciam morfologicamente a desconexão entre o léxico e a estrutura mental que opera o valor designado. É de alguma forma insensível ao conteúdo lexical, indicando uma natureza paralela de operações. 
	Não obstante, recorrências de tipo nominal acontecem, há, de fato, uma preponderância de nomes. O uso desses numerais como nomes indica que a sintaxe opera, em condições normais de cada língua, dentro de uma lógica própria. De um ponto de vista formalista, (Chomsky, 2005:14), há o argumento de que, tendo em vista que a relação entre núcleo e complemento não é um par ordenado, no sentido matemático, devem existir ferramentas (nesse caso, inatas) que organizamos elementos na sentença. 
	Outras abordagens, como a sociolinguística e a linguística cognitiva atribuem tal preponderância na distribuição de nomes a uma configuração socialmente constituída. A localização tipológica dos fenômenos gramaticais marca mais uma característica da língua, e de maneira geral, de modo específico para os números. Qual seja o destaque dado por Chomsky sobre a precedência, não teleológica, da computação sobre comunicação.
	A multiplicidade de características que os sistemas numéricos apresentam tem sido o fundamento científico de diversos estudos que afirmam que não é possível haver uma única forma de categorizar esses sistemas. Embora haja regularidades nas camadas de análise, tal conjunto não sustenta a emergência de uma estrutura conceitual estável no tratamento dos numerais. 
	As possibilidades tipológicas ficam determinadas, então, pela sua mesma dificuldade, a de evidenciar que o modo como as línguas lidam com os números, expresso nos sistemas numerais, não é estável, sendo reflexo, provavelmente, de fatores outros, como a história, a ideologia.
	Embora o senso de numerosidade seja compartilhado com outras espécies, os conceitos de quantidade e duração reais e imaginários codificados nos sistemas numéricos das línguas não podem ser pensados como universais. A distância da capacidade pré-verbal de ordenação mental do tempo e espaço, para uma percepção psicológica estruturada de noções como singular, plural, dual, trial, paucal, quadral, ou categorias para indeterminado/geral tem alcance de ordem cognitiva, mas também tem igualmente influências de dimensão cultural.  
	Longe de terem isotopia com a reta numérica universal utilizada na matemática, na mente humana, os sistemas numéricos são produtivamente sensíveis aos mecanismos morfológicos de marcação, específicos de cada língua, tais como classificadores nominais, de gênero e distinções de tempo aspecto e modo. 
	Outro diagnóstico sobre o papel dos numerais é encontrado em Joseph Greenberg. Como não se trata de um estudo específico, cabe a menção de que os pontos por ele estudados dizem respeito às regularidades de categorias mais amplas, tais como os nomes e verbos. Em seu trabalho sobre os universais, os numerais apresentam além da morfologia variada, ordem sintática diversa. 
	Sua análise observou, por exemplo que a distribuição de critérios mais amplos, como o do alinhamento VO (verbo-objeto), como é o caso do PB, faz o número preceder ao nome na maioria das construções. Todavia, novamente, são atestadas formas adjetivas cujo comportamento tem exceções, tais como o Guarani (e outras línguas), que foge ao enquadramento classificatório estrito para o alinhamento (GREENBERG, 1966:86).
	No caso dos numerais, a busca deste autor por padrões de análise e classificação, embora não absolutamente aplicável a todas as línguas, pôde ser feita em comparação com outras classes lexicais. Com os sistemas numerais sua pesquisa ocorre a partir da observação de outros elementos comuns, com comportamento semelhante, tais como a ordem de ocorrência do nome no alinhamento VO inicial já citado. Assim, ao formular a ordem dos numerais e nomes em relação aos adjetivos qualitativos mencionadas no universal 18:
	Universal 18. When the descriptive adjective precedes the noun, the demonstrative and the numeral, with overwhelmingly more than chance frequency, do likewise. (GREENBERG, 1961:86)
	O autor faz, contudo, uma ressalva para o Guarani, que não tem uma posição obrigatória para os numerais, podendo estes preceder ou anteceder ao nome. A posição dos numerais e seu comportamento supostamente semelhante aos nomes e adjetivos tem sido pesquisada e sistematizada como distribuída em três grandes grupos: os que precedem, os que seguem e os que tanto prefixam quanto sufixam. Relacionados aos adjetivos, nomes e numerais ordenam-se segundo cada língua e tendem a preceder, tendência que apresentam mais, mesmo quando há exceções como para as línguas em que o adjetivo precede ao nome.  
	Já que a reta numérica não pode ser aplicada aos sistemas de numerais das línguas, contínuos de natureza semântica devem ser adotados em ordem de compreender os padrões possíveis dos sistemas numéricos. A impossibilidade desse procedimento é descrita por Corbett (2004:55), ao detalhar que fatores como a escala de animacidade e os sistemas de classificação nominal operam distinções (em cada língua) de caráter quantitativo na construção desses sistemas.   
	O critério de análise tipológica opera com fatores gramaticais que têm uma composição a partir de uma base funcional, não estruturalmente fixa. É impossível apenas com categorias formais, fazê-las recobrir (paralelamente) os usos dos mecanismos gramaticais, porque não há isomorfia de todas as classes lexicais (obviamente das abertas e nem mesmo das fechadas) entre as línguas. 
	Tendo em vista que as línguas agrupam-se sob regras gramaticais, mas segundo sua função semântica, as formas descritas em uma gramática recobrem, no máximo, as formas semelhantes da língua sincrônica e diacronicamente analisadas, mas não outras, por meio de predições absolutas. A sistematização simétrica de diversos elementos gramaticais entrecruzados não possibilita uma formalização absoluta, ou universal, de categorias definitivas. 
	De modo que, na análise tipológica de classificação dos formativos de cada língua, estes dispositivos diferem em suas configurações gramaticais, determinando um primado classificatório (ad hoc) da função sobre a forma. Isto é evidente na inadequação funcional das tradicionais configurações de classificação das categorias gramaticais como, por exemplo, as noções de transitivo e intransitivo (CROFT, 2002:143).
	Além de situar os numerais em sua relação com a língua, há que se analisar a imagem. Como um elemento que unifica materialidades distintas, a língua é um objeto do qual é feito o discurso, ou ausência de padrões fonológicos, morfológicos e sintáticos com alto grau de variação. Com os números, e sua inserção nos enunciados, via categoria de palavras que os nomeiam, acontece o mesmo processo, visto que não dependem da fala no sentido de sua operação, mas são intrínsecos à língua como modo de existência. 
	Diante dessas considerações sobre o papel gramatical dos numerais, acredita-se que os efeitos de sentido discursivos sustentam se estes estão como critério linguístico de comparação. Para permitir uma análise discursiva pela qual os contextos fonológicos, morfológicos, sintáticos e pragmáticos possam ser olhados, não em situação isolada, como portadores de características gramaticais, mas sim como elementos a serem discursivizados. Ao mesmo tempo que marca os aspectos de cada um dos níveis citados, há a adequação de partição destes entre a função, e não sobre as classes semelhantes em um conjunto externo à própria língua. 
	Um exemplo ilustrativo dessa premissa funcional é a extensa rede de sistemas classificatórios nominais de gênero e número, bem como os mecanismos de marcação de tempo, aspecto e modo. Nas línguas, estas estruturas formaram-se com o tempo, e tais composições diferem segundo hierarquias marcadas de diferentes formas como visto acima, fatores tais como elementos sociais ou questões areais. 
	Noções amplas de classificação das línguas entre si, tais como as isolantes, as aglutinativas e as fusionais, ou noções específicas, encontrada nas línguas, tais como transitividade, tempo aspecto e modo, têm como objetivo distribuí-las em contínuos, sempre descritos como prototípicos. Tendo em vista que em uma língua, há ocorrências de características que estão em outras línguas, situadas em outras partes do contínuo, as formações discursivas devem responder pela diferenciação de contextos funcionais particulares. 
	Ao invés de observar uma isometria dos formativos funcionais e classes lexicais para o preenchimento de valências dos argumentos do verbo e a ativação de papéis semânticos do nome, ficam as línguas distribuídas por soluções viáveis, mais propriamente contextuais, discursivas do que estruturalmente definidas pela forma. 
	2.5 Língua & Imagem

	Estudar modos de significação que não derivem da condição linguística produzida pela fala, e pelos alfabetos latinos, tem sido um ponto de ampla discussão dos linguistas, como pode ser visto em (WOODS, 1984; M.A.K.HALLIDAY; HALLIDAY, 1985; SCHMANDT-BESSERAT, 1996; CAMPBELL, 1997; NAVEH, 1997; VAJDA; ASSOCIATION, 2000; HOUSTON et al., 2001; BORBA, 2003; COULMAS, 2003; LINELL, 2005; ROGERS, 2005; TANG; PRESS, 2006; BAINES et al., 2008; KEMMERER, 2010).  
	Assim, o entendimento sobre a língua, e seu objeto, têm sua formulação de acordo com as premissas anteriores que os constituem (Cf. 2.2). Um caso pode ser colocado como meio de exemplificar como diferentes premissas guiam a concepção de língua e, portanto, a compreensão de seu funcionamento. Florian Columas (2003:2) cita Aristóteles, em seu De Interpretatione, para mostrar que para o filósofo, a escrita é uma derivação da fala, colocando a imagem como subordinada à voz, como uma tradução desta: 
	Words spoken are symbols of affections or impressions of the soul; written words are symbols of words spoken. And just as letters are not the same for all men, sounds are not the same either, although the affections directly expressed by these indications are the same for everyone, as are the things of which these impressions are images. (1938: 115)
	Por motivos diferentes, relacionados às origens do estruturalismo em linguística, mas congruentes à argumentação aqui apresentada, Givón (2001:4) discute a mesma passagem de Aristóteles:
	 “…Now spoken sounds [‘words’] are symbols of affections of the soul [‘thoughts’], andwritten marks are symbols of spoken sounds. And just as written marks are not the same for all men [‘are language specific’], neither are spoken sounds. But what these are in the first place signs of — affections of the soul — are the same for all [‘are universal’]; and what these affections are likenesses of—actual things—are also the same for all men…”
	(De Interpretatione, tr. & ed. by J. L. Ackrill, 1963; bracketed translation added)
	O primeiro, com interesse sobre o estruturalismo linguístico e o segundo, para mostrar a tradição pela qual os sistemas de escrita são estudados, notam em relação ao comentário de Aristóteles, que a imagem (a palavra escrita), ao ser vista como produto da fala, faz com que a escrita não tenha independência desta, senão, na sua tradução de suporte físico da voz. Essa concepção reduz as possibilidades de significação da imagem, tornando-a uma decorrência da palavra. 
	Existem línguas que possuem um vínculo com a imagem que difere daquele ao qual pertencem as línguas da família latina do tronco indo-europeu, como o português. Apresentando igualmente uma contrapartida fonética, tais símbolos não latinos não têm, como se pensa, a função de ilustrações (COULMAS, 2003:41; ROGERS, 2005:26), mas sim de complementaridade léxica l (HOUSTON et al., 2001), como no caso do alfabeto Maya, ou do chinês (SPAGNOLO et al., 2010).  
	A abordagem dos aspectos não-verbais implicados no discurso, inicialmente proposta por Souza (1998), vem de encontro às observações acima, no sentido de evidenciar que para a linguística, existe uma redução da imagem ao linguístico. Compreende-se o sentido, pela noção de língua (voz) concebida pela tradição aristotélica. A reflexão sobre tais aspectos da materialidade do não-verbal, propositalmente escolhidos como meio de testar tal hipótese, embasa a escolha de enunciados com imagens. 
	Conforme mencionado (Cf. 2.1), um ponto em comum para o critério de análise está no fato de que ambos os sistemas cognitivos têm formas de lidar com a dimensão visual. Esse parâmetro de comparação vai ser feito, portanto, afirmando que as imagens têm peculiaridades que escapam ao léxico (CARREIRAS; GRAINGER, 2004). 
	A questão de saber qual é o grau de isometria entre língua e número não pode ser testada sem levar em conta que mesmo dentro da literatura estritamente linguística, a articulação de elementos visuais com os mecanismos gramaticais em geral, e com os numerais, em particular, tem marcas que podem ser vistas em casos como o Huallaga Quéchua já mencionado (Cf. 1.1, nota 25), onde processos de afixação estão envolvidos em dar o correto sentido contextual ao que se observa, ao que se diz, e do ponto de vista do qual se diz. Mas o caminho inverso também pode ocorrer, como expressões linguísticas que têm elementos gramaticais que servem de localizadores (ou evidenciais).
	 No que se aplica aos enunciados matemáticos, a redução dos aspectos visuais aos linguísticos, se dá pela alternância, ou apagamento da materialidade visual em detrimento da descrição linguística. Assim, a ênfase no algoritmo, no léxico, pode encobrir a mesma resposta alcançável pelo aspecto visual, dada sua própria materialidade. 
	O quadro conceitual a seguir organiza os elementos que se pretende utilizar para a análise: o léxico e o número, e a imagem. Juntos, formam o todo discursivo que permite articular os diferentes registros de significação em um efeito de sentido. Articulados como enunciados, tais elementos são o registro da estória de cada perspectiva, ou formação discursiva, ontologicamente distintos, mas cognitivamente interdependentes em uso discursivo. 
	3 A escola francesa de Análise de Discurso
	A Análise de Discurso (AD) recusa qualquer metalíngua universal inscrita no inatismo humano e a concepção de um sujeito intencional como origem enunciadora de seu discurso. É uma teoria sobre o discurso em que a questão da repetição, do enunciado repetível, são o núcleo da elaboração e do desenvolvimento da teoria. Trata-se de uma teoria não subjetiva sobre a subjetividade.
	Para entender o contexto em que a AD surge, deve-se notar nesse período, o questionamento dos aspetos políticos da produção científica da época. Estavam em voga os questionamentos políticos, biológicos e filosóficos do final da década de 60. Nesse campo intelectual, os trabalhos sobre a validade das interpretações, os limites do que pode ou não ser conhecido, estavam em plena discussão. 
	3.1  Bases epistemológicas Análise do discurso

	O percurso pelo qual passou o desenvolvimento da AD teve seu início nas concepções de Louis Althusser e George Canguilhem, professores de Pêcheux, e que tiveram influência sobre os questionamentos epistemológicos que eram feitos acerca de uma possível ciência marxista. De tal modo que temas como a dicotomia entre senso comum e conhecimento científico era o foco das atenções.
	Seguindo os Estudos de Bachelard, percebe-se que essa dicotomia não ocorre sem alguns ajustes, conceituais, no sentido de adaptar o que se estuda. Assim, não existe, para a ciência, uma observação de fenômenos naturais, senão a medição, por instrumentos, de fenômenos da natureza, mas sob a ótica de uma normalização, das técnicas, dos procedimentos e, acima de tudo, da concepção de verdade que tais protocolos engendram. 
	Essa materialização da teoria, no sentido de que os experimentos científicos devem adequar-se aos instrumentos que os medem, é o padrão dos procedimentos científicos. Bachelard mostra que os avanços das ciências não foram feitos por meio de técnicas, mas sim, de teorias. Portanto, os aspectos não empíricos, por ele enfatizados, tinham um papel preponderante na escolha dos instrumentos a serem escolhidos para adequarem-se à teoria elaborada. Para a descrição do processo: 
	"Phenomena must be selected, filtered, purified, shaped by instruments; indeed, it may well be the instruments that produce the phenomenon in the first place. And instruments are nothing but theories materialized. The phenomena they produce bear the stamp of theory throughout" (BACHELARD, 1984, p. 13). 
	Estes procedimentos, parte de qualquer metodologia científica, fazem parte do que Bachelard considera a “a primazia da reflexão sobre a percepção” indicando que as teorias dão o molde segundo os quais os fenômenos serão observados. 
	Pêcheux recebe de Canguilhem tais observações, e as agrega a outras, feitas por Althusser, para quem os aspectos dessa posição de Bachelard tivessem o valor de denunciar a cientifização que se pretendia asséptica. Tal movimento, longe de propor a volta ao senso comum, mostrava que a produção de qualquer objeto científico não tem, em última instância, critérios puramente científicos.     
	Na passagem do senso comum para o procedimento científico existe, sempre, a marca das práticas que incorporam ideologicamente traços que são levados para a nova teoria então, como dados a priori com os quais a ciência deve lidar. O conceito de ideologia vai assim ocupar um lugar central nos trabalhos de Althusser e, por consequência, nas pesquisas de Pêcheux. 
	O quadro teórico da AD é a base para afirmar que a natureza dessa unificação de mediações distintas: a palavra, o número e a imagem, e expressa na fala, na escrita e na imagem é o discurso. Pretende-se então, mostrar que os elementos gramaticais da frase, os algarismos numéricos do cálculo e as dimensões da figura devem estar evidenciados, segundo as determinações e incompletudes postas acima. 
	Na produção dessas múltiplas discursividades, deve ser possível testar a comparação parafrástica das lógicas numéricas e verbais, em relação aos referentes visuais como usos discursivos do léxico em diferentes enunciados.
	A hipótese expressa acima (Cf. 1.1) implica que os distintos conteúdos de cada enunciado devem ser unificados de modo discursivo. Dado que as relações entre palavra e número são de ordem distintas, mas guardam pontos em comum, será necessário delimitar as semelhanças e diferenças possíveis. 
	De modo que as posições argumentativas sobre essa questão na literatura linguística, em especial a do formalismo-logicismo, mas também a do sociologismo, mais adiante, durante a exposição das bases teóricas do argumento serão colocadas frente aos pontos específicos em que o quadro argumentativo será construído.
	Os modos de significação gramatical, matemático e visual se articulam no nível de sentido acima da sentença. O discurso compreende o modo pelo qual as questões são conceitualmente interpretadas como uma combinação de orações em um todo coerente. Existe, então, como um percurso mental, mas descrito verbalmente, mas funciona segundo estruturas para além dela. Sendo feita por falantes, a língua é sobretudo um caminho discursivo.
	O raciocínio localizável no tempo e espaço dos discursos dos enunciados das provas da OBMEP podem ser tomados como elemento de análise dos modos de interação entre as lógicas gramaticais, numéricas e visuais, dado o contexto discursivo onde a produção linguística ocorre.
	O modo como as classes gramaticais designam qualidades, atributos e processos numéricos nas línguas varia segundo suas normas internas, mas resulta, para além destas, da história de seus falantes. A produção linguística da coexistência da palavra e do número pode ser observada em português brasileiro em determinantes (uma mesa) ou pronomes verbais (duplamente salvo). Do mesmo modo, a relação da língua com as imagens tem na sua marcação espacial, retiradas de metáfora visuais, bem como sua contrapartida não fonêmica com a língua, 
	As interfaces entre discurso e as demais camadas linguísticas têm sido objeto de diversos estudos. Dentro do escopo proposto por Harris, existem abordagens lexicais que estendem se até ao nível discursivo (WARD; BIRNER, 2001; MEULEN; ABRAHAM, 2004; HOPPER; THOMPSON, 2013), passando pela aquisição da língua e cognição infantil (HICKMANN, 2004; DYNEL, 2011), ou pelos aspectos de línguas em extinção (MCEWAN-FUJITA, 2007). Igualmente, aspectos tipológicos têm uma forte ligação com a camada discursiva (GREWENDORF; ZIMMERMANN; CHAFE, 1994; BICKEL, 2003).
	De modo geral, os aspectos epistemológicos da possibilidade de se examinar o conteúdo acima da frase, estão dados em suas diversas interfaces. Isto é, os níveis por si, não exaurem o significado, sendo necessária uma análise que entremeie o lugar entre a fonologia e a morfologia (RAMCHAND; REISS, 2007) , sobre o discurso e a prosódia (WENNERSTROM, 1992) sobre a sintaxe (BURKHARDT, 2005; ERTESCHIK-SHIR, 2007; MCNALLY; KENNEDY, 2008; HAEGEMAN; HILL, 2013), e ainda os sobre os aspectos semânticos e pragmáticos (MCNALLY; KENNEDY, 2008; URGELLES-COLL, 2010; DYNEL, 2011). 
	Todos esses trabalhos têm em comum considerar que, assim como no nível lexical existem regularidades - ainda que com consideráveis exceções, como foi visto, o fato de que não se pode atribuir uma categorização exaustiva ou única a todos os sistemas de numeração, não impede que estes tenham pontos de análise em comum. O uso cotidiano fica então condicionado ao contexto social dos números em uma dada língua. 
	De forma que, dentre as muitas “análises de discurso” existentes, há tanta variação quanto há, por exemplo, no enfoque entre as diversas escolas teóricas formais sobre a fonética, a fonologia, e morfologia ou a sintaxe, cujas abordagens linguísticas situam-se abaixo da camada discursiva. 
	Por ideologia, compreende-se, dentro do cenário do período em questão, a Paris pós 1968, uma visão marxista quando o trabalho de Althussersobre os Aparelhos Ideológicos do Estado motivou Pêcheux a também tomar tal conceito para seus desenvolvimentos. 
	O que Althusser chamou em seu texto de Aparelhos Ideológicos do Estado era uma de duas fontes principais. A outra, sendo os Aparelhos de Repressão do Estado, constituía a luta do movimento marxista em geral, e os acontecimentos de maio de 1968 em particular, contra a hegemonia. A diferença entre os dois é que por um lado, explícitos, os aparelhos de repressão funcionam, publicamente, por meio da força. 
	Já os aparelhos ideológicos, operam no âmbito privado, nas consciências, fazendo com que as instituições: a escola, a igreja, os grupos socialmente organizados perpetuem determinadas visões de mundo, sem uso da força, mas por coerção psicológica, no sentido de repreender qualquer desvio daquilo que seja considerado o normal, a regra latente nas relações sociais. 
	Para que isso fosse possível, Althusser postulou um rompimento necessário com as ciências que, até então, não tinham o distanciamento pretendido por ele, recaindo ora sob o empirismo, que não levava em conta fatores ideológicos, ora sob o formalismo, que não tomava como pertinente, as concepções marxistas, trocando-as por uma visão de ciência formalizada. 
	Pêcheux também vai trabalhar essa dicotomia entre o empirismo e o formalismo, inserindo-a na discussão linguística. Embora tenha partes da teoria sintática de Chomsky em sua própria reflexão sobre a discursividade, no que se refere a aspectos da sintaxe existia uma crítica a essa visão teórica: 
	"We must make a distinction between those cases in which mathematics is applied technically and other cases in which it intervenes at a theoretical level between concepts and experimental devices. (An example of the latter would be generative and transformational grammars.)
	Como nota Pêcheux, na teoria gerativa, tal “recurso lógico”, o mesmo que Saussure fazia críticas a Bopp, não se esgotava no uso de ferramentas conceituais no sentido de operar as categorias do conjunto teórico. Tais categorias eram, de fato, pensadas como descritivas do sistema cognitivo humano. Longe de pensar o formalismo para a língua, pensava-se o formalismo da língua. 
	Esse movimento de cientifização, de ora tomar o real como algo diretamente observável, ora tomá-lo como inatingível, mas modelável, é a passagem do senso comum ao objeto, não descoberto, mas construído. Isto então vai acontecer a definição, não apenas do campo científico, não apenas da Linguística, mas de ciências como a física e a biologia definem seu objeto.
	A quebra de paradigma, então, comparada por Althusser como ao salto dado por Galileu Galilei para a física, ou a Tales de Mileto para a matemática é necessária para que se estabeleça uma nova ciência marxista. Esse salto, que Pêcheux pretendia dar em relação à linguística, foi um dos principais meios pelo qual a crítica às duas vertentes linguísticas, a formalista e a empirismo.
	O mento de Pêcheux era embasado na percepção de que as ciências sociais de sua época eram discursos (ideologias) sobre outros discursos (ideologias) resultando, assim, na perpetuação das estruturas já estabelecidas. Sua contribuição pretendida era a de fazer a renovação do quadro conceitual das ciências sociais que, empenhadas na tarefa de pensar o marxismo, teriam instrumentos que seriam produto dessas reflexões segundo o corte epistemológico que Althusser propôs. 
	Em um artigo de 1966, sob o pseudônimo de Herbert, Pêcheux faz a seguinte afirmação: “qualquer ciência é a ciência da ideologia com a qual se rompe”. Tal perspectiva é fundamental para compreender o caminho percorrido por Pêcheux até aquele momento, visto que, para as ciências sociais da época, as práticas vigentes não tinham como baliza o corte proposto por Althusser.
	Em uma tentativa de esclarecer o que pretendia, Pêcheux faz a distinção entre dois tipos de ideologia, a empírica, que tem origens nas técnicas e a especulativa, que tem origem nas concepções políticas. Aplicando esses conceitos à linguística, propõe que enquanto o aspecto empírico diz sobre as relações entre o significado e a realidade, o aspecto especulativo liga as significações entre si. 
	Para os termos importados da Linguística, pode-se dizer que o lado empírico faz com que opere uma relação de significação coincidente entre signo e significante e a especulativa, uma sintaxe, que conecta os constituintes entre si (HERBERT, 1968). O processo ideológico deve ser entendido como a articulação desses dois tipos de ideologia ou, a articulação entre semântica e sintaxe. 
	Os efeitos semânticos e sintáticos produzem tanto a realidade do signo linguístico como quanto sua localização estruturada de forma sistemática. Ao contrário das ciências sociais da época, para as quais a crítica de Pêcheux era de apropriação da ideologia empírica, deixando de lado a ideologia especulativa, subjacente encoberta pelo discurso cientificista. 
	Para responder à omissão dos aspectos ideológicos especulativos, e garantir uma análise empírica, Pêcheux coloca, então, esses dois efeitos ideológicos em perspectiva, o primeiro, de metáfora (as relações semânticas) e o segundo, de metonímia (as relações sintáticas). Deve ser notado o fato de que, nos anos 60, o estruturalismo teve grande popularidade na França, colocando o que se denominou de Pós estruturalismo.
	Pelo fato de as obras de Saussure influenciarem não apenas Pêcheux, bem como outros pensadores em outras áreas, como Lacan, que aplicou o conceito de estrutura aos estudos sobre inconsciente, ou Derrida, com as análises filosófico-literárias e Levi Strauss, que teve o arcabouço estruturalista como principal fundamento em sua teoria dos mitos, foram todos denominados de pós estruturalistas,   
	Pêcheux coloca, pois, o estruturalismo dentro de seu trabalho de instituir uma teoria do discurso. Isto se deu porque, em parte, como foi visto, a concepção da obra de Saussure publicada, o Cours de Linguistique Générale, passava a ideia de que como o objeto da Linguística, a langue, pertencia apenas às ideologias empíricas, deixando questões como “o que é um texto?”, uma pergunta que diz sobre a camada acima da frase, sem resposta.
	O problema, mais que a ausência de reflexão sobre o nível discursivo, era a resposta que, sem o tratamento epistemológico que Pêcheux achava necessário para o corte científico, dava à parole contornos de senso comum, afirmando o discurso como produção natural auto-evidente. 
	Ao que se pode dizer de seus trabalhos, Pêcheux teve acesso aos manuscritos de Saussure publicados em 1996, mas teria feito pouco uso, a ponto de não exauri-los. De fato, deve ser mencionado que, antes desses escritos tornarem-se públicos, não apenas Pêcheux, mas todos os que criticavam a linguística por não ocupar o vazio deixado pela não incorporação da camada discursiva como objeto linguístico, tomavam a concepção de Charles Bally e Albert Sechehaye como a concepção saussuriana por excelência.  
	A situação política na França, à época, com o embate e os encobrimentos ideológicos (tais quais os que ocorriam na linguística) foi um motivo para Pêcheux tentar incorporar o aspecto especulativo (que liga os sentidos entre si, de forma não empírica), procurando na obra de Saussure, pensada como baliza estrutural e científica, um espaço para a construção de um arcabouço analítico para o discurso.
	Esta tentativa foi feita em 1969, com a publicação de Analyse automatique du discours, e tinha a proposta de ser um instrumental de trabalho linguístico ao nível acima do enunciado. Demarcava o primado do experimento contraposto ao da especulação (motivo da crítica) como na análise de conteúdo, por um lado, e a análise textual por outro, ambas, pressupondo um indivíduo capaz de “ler” sentido do texto. Tal ato, tomado quase naturalisticamente, produz uma visão ideológica que, no caso dessas análises criticadas, não é admitida, sendo portanto não balanceada na construção do objeto analisado. 
	Decorrente dos estudos de Saussure, a noção de valor também será incorporada: o valor de uma palavra na sentença, só existe em relação a outras palavras não presentes. Longe de se abster do procedimento intuitivo, o movimento de incluir a ideologia subjacente, e com isso conseguir um instrumental explícito de enquadramento teórico, trata-se de perceber os limites dessa intuição(GADET; HAK, 1997:171). De tal modo que, assim como na noção de valor, palavras que poderiam ser ditas, palavras que já foram ditas, ou palavras que não poderiam ser ditas, criam o efeito discursivo em que se produz o sentido. 
	O argumento de Pêcheux com a análise de discurso era o de produzir um instrumento utilizando a metodologia proposta por Harris. Escapar do intuicionismo e da lexicometria, mantendo-se, ainda, a possibilidade de olhar a estrutura da língua. Isto implicava retirar quaisquer sentidos concebidos a priori, ou o tratamento das sequências de maneira puramente formal, assumindo tal instrumento como recorte, ideológica, ou teoricamente formulado.  
	A construção desse instrumento, dada então a partir da história das ciências e Pêcheux incorpora as óticas de Bachelard e Canguilhem, acrescentando e estas, as discussões sobre a teoria marxista. Faz notar como na história sobre as tecnologias, certas ferramentas, como as balanças e as lunetas, foram se transformando em instrumentos científicos. Seu uso tomou parte em um movimento de rompimento com determinadas práticas que foram substituídas pelas medições desses instrumentos ideológicos. 
	O fato de as balanças permitirem resultados sempre regulares, não impediu, entretanto, que os critérios de medição destes instrumentos fossem reformulados para alterar seu uso, por exemplo, com a implantação e uniformização das unidades métricas. E, mesmo assim, o conteúdo a ser medido também não escapa ao fator de que pode se medir componentes materiais diversos, mas, tomados em seus aspectos objetais, cérebros foram, do século XVII ao século XIX, alvo de medições. 
	Igualmente, até o início do século 20, quase todos os físicos tinham por certo os limites do universo como os limites da via láctea. Tal ideia foi contestada por Edward Hubble e seu posicionamento necessário era o de construir melhores instrumentos. 
	Os instrumentos então não estão livres de um aspecto ideológico no sentido de que não se fazem apenas para medir, mas para, também, destacarem se das antigas formas de uso e medição. Como condições de produção de seu instrumento, argumenta que duas proposições devem guiar a formulação desse novo campo. Segundo Pêcheux: 
	1. Toda ciência, escreve Herbert-Pêcheux, é produzida por uma mutação conceitual num campo ideológico em relação ao qual esta ciência produz uma ruptura através de um movimento que tanto lhe permite o conhecimento dos trâmites anteriores quanto lhe dá garantia de sua própria cientificidade. Ele acrescenta que, num certo sentido, toda ciência é, antes de tudo, a ciência da ideologia com a qual rompe. Logo, o objeto de uma ciência não é um objeto empírico, mas uma construção. Além do mais, tal objeto não pode se destacar, através do jogo de um questionamento aleatório, da natureza que progressivamente o delimitaria tornando visíveis suas características.
	2. Em cada ciência, dois momentos devem ser distinguidos. Primeiramente, o momento da transformação produtora do seu objeto, que é dominado por um trabalho de elaboração teórico-conceitual que subverte o discurso ideológico com que esta ciência rompe. Em segundo, o momento da "reprodução metódica" deste objeto, o qual é de natureza conceitual e experimental.
	Da mesma forma, o instrumental de base linguística usado nas análises vai olhar na sintaxe e na semântica, o modo pelo qual o tratamento dos enunciados permite observar as relações discursivas nos textos analisados. O entendimento de Pêcheux sobre a obra de Saussure passa pelo viés crítico acima, mas reconhece a concepção geral de língua, fazendo uma passagem do interesse da função, ao interesse do funcionamento, sem perder de vista a noção de língua como sistema. 
	Diante das leituras de Pêcheux, a crítica recai, então, não tanto sobre Saussure, mas sobre as diversas leituras sobre o CLG. A situação da AD em contraste com essas posições, a estruturalista propriamente dita, e a dos sociolinguístas, dos filólogos, dos literários, era de independência.
	 Embora concordasse com algumas observações, como a da insuficiência da oposição langue / parole, posta pelos sociolinguístas. Isso decorre de um efeito ideológico que se produz entre os diferentes sistemas significantes dentro de uma história social determinada. E funda: 
	a) o mito da linguagem como transmissão de informação, ou o da linguagem como comunicação;
	b) a mitificação da própria ciência
	Destas premissas epistemológicas, seguiram as condições materiais. Pêcheux escolhe como ferramenta a ser deslocada de seus usos, os computadores. Em 1969, algumas experiências já haviam sido feitas no sentido de processar a linguagem natural de modo a permitir sua decomposição sistemática. A escolha do software Deredec para o tratamento do corpus analisado, possibilitava análises em conjuntos maiores que a sentença. 
	A ligação de Pêcheux com a linguística estrutural é, em grande parte, o motivo da AD ter sua existência garantida pela metodologia de transformações fornecida por Harris. O aproveitamento da noção transformações definidas por Pêcheux como paráfrases de base ideológica, as quais se constituem em efeitos metafóricos, de onde resultam os efeitos de sentido. Implementa em suas pesquisas experimentalmente noções de sinonímia substituibilidade, sobre a variância ou invariância semântica, reformuladas mais tarde no conceito de paráfrase.
	Se para Pêcheux a questão da subjetividade parecia um retorno a um psicologismo que deveria ser evitado, com o tempo, tal dimensão seria responsável pela formulação de conceitos de operacionais importantes como a “ilusão necessária constitutiva do sujeito” e a teoria dos dois esquecimentos, por influência de Lacan.
	Os pontos explicitados sobre a relação da AD com sua base epistemológica visam assegurar que na análise, os procedimentos descritivos e interpretativos sejam feitos mantendo-se a distância metodológica do que se postula acima. O mesmo deve ser pensado para os números e as imagens. De modo que a seguir serão detalhados os tratamentos propostos para os numerais, no sentido de cobrir os usos que foram observados nas análises e que fogem as classificações propostas pelas teorias tanto formalista, por não levarem em conta o discurso, quanto às teorias sociolinguísticas, por não pressuporem o que coloca a AD em relação ao sentido, à ideologia e ao sujeito. 
	3.2  Análise de discurso: um conjunto de princípios

	Considerando a base triádica da AD – Linguística, Marxismo e Psicanálise -, um conjunto de princípios é elaborado, princípios esses que são articulados enquanto procedimentos de análise oriundos do enfoque crítico feito às teorias deste tripé da AD. Assim são negados: a transparência dos sentidos, a idealização do sujeito e a elisão da ideologia nos estudos da linguagem.
	Nesse movimento, colocam-se os instrumentos que, dadas as premissas ideológicas da AD são as construções teóricas necessárias para o procedimento analítico. De modo que as críticas ao sentido, à ideologia e ao sujeito são estruturadas como proposta de trabalho analítico. 
	O que se estrutura, então é, a partir da concepção tríplice do assujeitamento à língua, à ideologia e ao inconsciente. Instaura-se uma posição de análise que estabelece que o assujeitamento ocorre, mas não de forma linear. Ocorre segundo a história, a memória, o interdiscurso, em jogo com as determinações das formações discursivas, revistas pela tensão entre a paráfrase e a polissemia. Esse é o percurso pelo qual todo indivíduo se torna sujeito de seu dizer. 
	Esses instrumentais apresentam a característica da necessidade de pensar a análise sempre com um batimento entre a descrição e a interpretação, como diz Orlandi, tomando as condições de produção do instrumental proposto por Pêcheux: 
	O analista parte da análise das formulações e sua escrita deve tomar visível a forma da análise no batimento contínuo do seu próprio gesto de analista entre descrição e interpretação (M. Pêcheux, 1981). O que deve levar o estudioso da linguagem a compreender os gestos que configuram as formulações no texto. O analista tem, pois, como objeto de observação o texto e como objetivo da análise a sua compreensão enquanto discurso. Ele vai então, com sua escrita, tornar possível essa compreensão.
	Resulta desse movimento que a tensão entre a paráfrase (o mesmo) e a polissemia (o diferente) causa uma dispersão de sentidos. A heterogeneidade discursiva é um conceito utilizado para situar esse conjunto de pré-condições discursivas, sendo o meio pelo qual se interpreta os diversos movimentos pelos quais o discurso preenche o que pretende expressar. Orlandi utiliza essa noção de dispersão, junto à incompletude, para dar mostrar que na constituição do sentido, o processo não é linear, como quer tornar a linguística, com a segmentação. Antes, essa heterogeneidade é um índice trabalhado como a matéria constitutiva do discurso, e não uma aleatoriedade.
	A origem desses usos da língua é imemorial. Todavia, é na história que se observa surgirem os dizeres, e nestes, as posições do sujeito. Para Pêcheux a memória não é um campo social, e isto implica que os discursos provem dessa fonte. Por isso, o interdiscurso, o lugar onde se atravessam o ideológico, o histórico, o social é o material do qual a memória se constitui. Essa memória toma para a AD a forma de pré-construído (PÊCHEUX, 1997) e com ela compõe a tecedura da trama pela qual se organiza seu fio discursivo.
	A idealização do sujeito, propalada pela Linguística, se nega pela afirmativa de que é a ideologia que permite o efeito imaginário de o sujeito se supor o centro do sentido. É a ideologia que mascara, pela transparência da linguagem, aquilo que “chamaremos caráter material do sentido das palavras e do enunciado.” (Pêcheux) Não existe sujeito sem ideologia, com isso o sujeito perde sua centralidade e passa a integrar o funcionamento do discurso. 
	Tem-se aí o que a AD determina como efeito ideológico elementar e a proposta de um deslocamento importante para que se analisem os discursos: a indagação “o que isso quer dizer? dá lugar a “como isso significa? Isso porque sujeito e sentido não se separam. Para fazer sentido, é preciso que o sujeito se inscreva em uma determinada Formação Discursiva (FD). Dizer é filiar-se a uma FD que, por sua vez, está inscrita em uma determinada formação ideológica. Logo, o sujeito é constituído em uma FD (ou mais) na qual se inscreve É, assim, uma posição discursiva.
	A possibilidade de fazer sentido não advém do fato de as palavras já terem sentido (transparente), mas sim do fato de serem estas processo e produto de articulações histórico-ideológicas. Em outras palavras, significar decorre de condições de produção que apontam exterioridade da/à linguagem: Quem? Quando? Onde? Para Quem? 
	Quanto ao conceito de Formação Discursiva (FD), este tem sua primeira formulação em Foucault (1969) mas é reelaborado por Pêcheux (1975) como aquilo que, em uma formação ideológica dada, isto é numa determinada conjuntura, definida pela luta de classe e pelo estado, determina o que pode e deve ser dito; lugar de constituição do sentido e da identificação do sujeito. É nela que todo sujeito se reconhece, por isso, significar é filiar-se a uma FD, a uma memória dada.
	É nessa inscrição em uma ou mais FDs que faz com o sujeito articule o já-dito, o pré-construído e é o que denuncia não ser ele a fonte do sentido. O já-dito é marcado por condições históricas e posições ideológicas. Trata-se de uma memória que é entendida como constituída de formações ideológicas – formações que reportam a relações de classe, como afirma Courtine (1981): “cada formação ideológica constitui assim um conjunto complexo de atitudes e representações que não são nem individuais, nem universais, mas que se relacionam mais ou menos diretamente às posições de classe em conflito umas com as outras.” São as formações ideológicas que engendram as FDs.
	O mecanismo de identificação do sujeito por uma FD, na qual se insere, esta, no caso, inscrita numa formação ideológica, permite inferir que o sujeito é interpelado como sujeito sem que, no entanto, tenha conhecimento ou domínio desse processo. Na base desse princípio, está a articulação da noção de esquecimentos, trazida por Lacan.
	“É nesse reconhecimento que o sujeito se “esquece “das determinações que o colocaram no lugar que ele ocupa – entendamos que, sendo “sempre já” sujeito, ele “sempre-já” se esqueceu das determinações que o constituem com tal.” (Pêcheux, idem). Tem-se aí um processo/produto de esquecimentos necessários e constitutivos.
	Esquecimento No 1: o sujeito-falante não pode, por definição, se encontrar no exterior da FD que o domina. O que remete à ilusão de ser o sujeito a fonte do seu dizer, para a suposta autonomia do sujeito. (Esquecimento total)
	Esquecimento No 2: todo sujeito-falante seleciona no interior da FD que o domina, isto é, no sistema de enunciação, formas e sequências que nela se encontram em relação de paráfrase. O que remete à ilusão da realidade como pensamento, com a ilusão de transparência dos sentidos, com a ilusão de que o sentido só pode ser aquele. (Esquecimento parcial)
	Diz Orlandi (19991) que “em ambos os esquecimentos a noção de FD é fundamental. Em ambos, opera também a noção de ideologia, recuperada e ressignificada como a naturalização e evidenciação do sentido, e não ocultação. Os esquecimentos, por conclusão, deflagram os apagamentos de ordem ideológica. Um sentido apaga outro sentido; uma FD apaga outra FD”. No intervalo entre esses apagamentos produzem-se os efeitos metafóricos (ou deslizamentos de sentido). Os efeitos metafóricos se produzem a partir da relação do sujeito com o já-dito. Uma relação de tensão entre paráfrase – manutenção do mesmo ponto de vista – e polissemia – lugar da ruptura, do conflito, do dissenso. 
	Ambos os esquecimentos de-subjetivam o sujeito. Sujeito é, assim, não mais entendido como fonte autônoma de sentido que se comunica através da língua. Toda fala é fundamentalmente heterogênea. Trata-se de uma heterogeneidade constitutiva, que constitui o sujeito pela ordem do inconsciente e da ideologia.
	Com a contribuição do conceito de heterogeneidade, as FDs passam a ser pensadas como se constituindo em relação umas às outras e não mais como tendo a priori uma ou outra (como estaria pressuposto em Foucault e nas primeiras discussões em torno deste conceito). Agora é no espaço de interdiscurso que se configuram as FDs. Disso resulta a FD como heterogênea na sua constituição, atravessada por outras formações discursivas em função de um universo interdiscursivo.
	 O interdiscurso é conceituado como a memória do dizer marcada pelas forças em consonância ou dissonância das FDs na relação com as forças sociais das formações ideológicas, um já-discursivo que possibilita a significância, a errância dos sentidos. Para Pêcheux, o interdiscurso emerge “como discurso outro, discurso de um outro ou discurso do Outro.” O interdiscurso é, pois, uma noção que incorpora a exterioridade da linguagem como sendo também linguagem. Com isso a alteridade também passa a ser tratada como discursiva. Sujeito e alteridade são, portanto, matéria do discurso.
	Chega-se, enfim, à noção de discurso como fundadora e organizadora das demais. Discurso não é texto, ou frase longa, mas materialidade simbólica (Orlandi, idem). Não se trata de tomar o discurso como realidade empírica, mas como objeto sócio histórico: social porque processo-produto da sociedade; histórico, pelo trabalho dos sentidos (considerados na dimensão do ideológico) nele inscritos. Trata-se também de um objeto entendido na sua heterogeneidade e incompletude.
	Heterogêneo porque por um lado o discurso não se restringe às fronteiras de um texto, nem mesmo às de um enunciado e, por outro, porque ambos, texto e enunciado, podem ser constitutivos de um discurso. Incompletude pelo fato de o discurso não ser tomado como fechado em si mesmo, mas tendo relação com outro (s) e com a exterioridade que lhe é constitutiva. O sentido sempre pode ser outro, por sua relação com a história ou pelos esquecimentos (equívoco).
	Discurso, em linhas gerais, é efeito de sentidos entre locutores cuja materialidade é linguística: a língua é o lugar material em que esses efeitos se realizam. (Pêcheux, 1999).
	O movimento de diferenciação que a AD faz, então, vem de encontro a essas características que a linguística, em sua abordagem discursiva, carrega da tradição de estudos sobre a concepção de língua vista acima que toma por embasamento epistemológico a ideia de língua como realidade em si mesma. Concepção, ademais, crítica feita a Bopp por Saussure. Essa posição dicotômica exclui da análise os três pilares que a AD adotou como questões necessárias à fundamentação do pensamento de análise do discurso. 
	Por fim, assinalamos que outros conceitos, além dos arrolados até aqui, serão articulados e discutidos durante a análise.
	3.3 Sobre o estudo do não-verbal

	A crítica que a AD faz à linguística é a da redução do linguístico à linguística. Essa reflexão (ORLANDI, 1995) estabelece que a linguagem humana, presente em todas as sociedades, de modo mais ou menos explícito, de forma mais ou menos semelhante às sociedades ocidentais, apresenta uma normalização que apaga os elementos ideológicos que a informam. 
	O estudo das formas materiais da língua modeladas para a pesquisa científica, o modo pelo qual os fonemas, os morfemas, as palavras e as sentenças são analisados, sua segmentação, não se trata, apenas, de um recorte metodológico. A implicação dessa normalização para o entendimento dos processos de significação é então assumir que a Linguística detém o monopólio da interpretação sobre o fenômeno da língua. Essa normalização, ou os efeitos do verbal sobre o não-verbal, atingem a compreensão do linguístico (Orlandi, 1995), que como foi definido por Saussure, a parole existe apenas enquanto discurso.
	3.3.1 O Silêncio como materialidade discursiva

	A relação silêncio/matéria significante é histórica, e não apenas em sua qualidade física. Silêncio é a possibilidade do dizer, vir a ser outro. Relação silêncio/ incompletude da linguagem, porque os sentidos e os sujeitos são múltiplos e históricos.
	Disso decorre que a AD trabalha com formas abstratas e, simultaneamente, com as materialidades da língua. Dentre as muitas dimensões de significação humana, o silêncio foi escolhido por Orlandi (1995 e 1999) para pensar, a partir de seu estatuto não-verbal, qual é a sua materialidade discursiva:
	[Os efeitos do verbal sobre o não-verbal deixam antever] posições que, segundo o que pensamos, produzem uma assepsia do não-verbal, um seu efeito de transparência, pela sua verbalização necessária. Evita-se, pelo verbal (pela gregaridade, distintividade, etc. do verbal) produzido pela Linguística, o corpo da linguagem em sua opacidade, espessura e muitas vezes indistinção. 
	Isso que aparece como sendo assim, como veremos mais adiante, na realidade já é um efeito ideológico que se produz entre os diferentes sistemas significantes dentro de uma história social determinada. É este efeito que procuraremos compreender aqui. Para tanto, criticaremos os paradigmas que alinham o verbal, o científico, o sistemático, a escrita etc. como tendo precedência sobre o não-verbal, o heteróclito, o não escrito etc.
	Esse posicionamento metodológico vai determinar que a pesquisa sobre o discurso seja pensada, feita e refletida, sempre segundo essa tensão entre adotar conceitos e procedimentos linguísticos, e manter o quadro epistemológico distinto de certos pontos do modelo central, que tem como lugar de partida a obra de Saussure.  
	A fala divide o silêncio, organiza-o. O silêncio é disperso e a fala é voltada para a unicidade e as entidades discretas. O modo de significar da linguagem já é a domesticação do sentido selvagem do silêncio com seus segmentos visíveis e funcionais que tornam a significação calculável. O silêncio, ao contrário, se apresenta como absoluto, contínuo, disperso.
	O silêncio é disperso e a fala é voltada para a unicidade e as entidades discretas. O modo de significar da linguagem já é a domesticação do sentido selvagem do silêncio com seus segmentos visíveis e funcionais que tornam a significação calculável. O silêncio, ao contrário, se apresenta como absoluto, contínuo, disperso.
	O silenciamento pode ser definido como: (1) constitutivo: uma palavra apaga outras palavras; (2) silêncio local, no caso a censura: aquilo que é proibido dizer em certa conjuntura. É o que faz com que o sujeito não diga o que poderia dizer: durante a ditadura não se diz a palavra ditadura, povo, a cor vermelha, etc.
	As relações de poder produzem sempre a censura, de tal modo que há sempre silêncio acompanhando as palavras. Logo, é preciso observar o que não está sendo dito, o que não pode ser dito, etc. O que as palavras silenciam? 
	Tais colocações trazem questões: O analista pode tomar tudo que não foi dito? Não há limite para isso? Isso leva ao método da AD: não é tudo que não foi dito que conta para a análise; só o não-dito relevante para aquela situação significativa, e para o analista. Não é, pois, uma questão de tudo ou nada, nem de critério positivo. Os recortes mostram o não-dizer que constitui o processo discursivo em questão em cada uma de nossas análises. Assim, teoria e método especificam que “não-ditos” estão sendo tratados, como são considerados e quais os procedimentos para a sua análise, fazendo determinar diferenças entre a pragmática, a enunciação e o discurso. O que leva a conclusões diferenciadas:
	Diferentes concepções de língua (sistema abstrato, empírico ou material); sujeito a falhas, um todo perfeito, um sistema fechado em si mesmo. Diferentes naturezas de exterioridade (contexto, situação empírica, interdiscurso, condições de produção, circunstâncias de enunciação). Diferentes concepções do não-dito (implícito, pressuposto, silêncio, implicatura, etc.)
	 O sentido tem uma matéria própria, ou melhor, ele precisa de uma matéria específica para significar. Entre as determinações – as condições de produção de qualquer discurso – está a da própria matéria simbólica: o signo verbal, o traço, a sonoridade, a imagem, etc. e sua consistência significativa. Não são transparentes em sua matéria, não são redutíveis ao verbal, embora sejam intercambiáveis, sob certas condições. Quando isso se faz, produzem-se paráfrases sejam estas verbais ou não verbais. 
	3.3.2 Discurso e Imagem

	Seguindo a expansão do olhar reflexivo sobre as diferentes materialidades, a relevância dos aspectos visuais têm sido escolhida para análise dos enunciados segundo sua própria materialidade. Esse ponto é o argumento de Souza (1997, 2001), onde o trabalho de interpretação das imagens é visto como um regime cognitivo a parte. Assim, a percepção visual, embora tenha contrapartida na língua, está para ela como uma interface, como algo que a toca mas não se confunde. 
	A respeito da irredutibilidade das coisas vistas às palavras ditas ou da dificuldade de descrição do não verbal pelo verbal, da imagem pelo texto, Michel Foucault afirma nos trechos seguintes extraídos de As palavras e as coisas (1966, p. 25) que: “Não é que a palavra seja imperfeita e esteja, em face do visível, num déficit que em vão se esforçaria por recuperar. São irredutíveis um ao outro.” 
	A imagem não daria meramente o visível ou “... por mais que se diga o que se vê, o que se vê não se aloja jamais no que se diz...”;  o autor pondera que uma imagem não é, nunca, um dado objetivo a ser descrito de forma textualmente exaustiva  “... e por mais que se faça ver o que se está dizendo por imagens, metáforas, comparações, o lugar onde estas resplandecem não é aquele que os olhos descortinam, mas aquele que as sucessões da sintaxe definem”. A imagem tornaria visível o dado a ser interpretado na forma de um fato datado e localizado, mas também aberto à polissemia da significação.
	De modo mais característico, o que foi dito acima recobre a discussão sobre quais são, então, os modos de significação da imagem (SOUZA, 1998). A redução desta ao linguístico (o senso comum) e sua instrumentalização pela ciência (ou seu apagamento ideológico via matematização) contrapõe-se à visão histórica de compreensão que dá a imagem o sentido sempre em relação ao lugar quem observa. Equivale dizer que as técnicas, e por consequência os discursos sobre a imagem, quando não partem dessa perspectiva, ficam no lugar de regularização, enquadramento, donde sua eficácia. 
	O caráter da imagem é pensado assim por Souza como policromia, (do grego chromo, cor, imagem) ou seja, multiplicidade visual, assim como a polifonia, em relação a multiplicidade de vozes.   
	As segmentações visuais, propostas como atributos estáveis da imagem, suas seções, e portanto sua formalização, são pensadas como não críticas dos deslizamentos que ocorrem em toda visualização, presença frente à imagem. Esse movimento é assim um movimento de recursão, porque tem em seu princípio, a não alteração do conjunto de propriedades, mas sofre alterações (de leitura) a cada vez que se expressa como elemento visual. A regularidade do sentido fica por conta, então, das formações discursivas compartilhadas, em sua base ideológica.
	A policromia age portanto sem alterar a base, assim como se passa com o som e o verbal, mudando entretanto, a forma, metaforizando o sentido segundo suas formações próprias em uso. A recursividade permite a regularização do dito, mostrado, calculado, mas como isso não ocorre sem a marca do assujeitamento de quem formaliza, tais discursos são obra não da fórmula, mas da aplicação desta segundo um caminho, um raciocínio particular, com seus operadores discursivos, isto é, seus condicionamentos da posição de quem fala, dados pelo contexto. 
	Esse imbricamento vai ser observado na análise das questões, quando será feita uma descrição do uso de imagens. Embora as provas tenham em sua confecção, a palavra, o número e a imagem, a distribuição de significação entre essas partes não está dada a priori. Como sugerido nos trabalhos de Souza (1998, 2001), a materialidade da imagem deve ser observada não em oposição à língua, mas tampouco como uma redução dessa. De modo que o entrelaçamento dos elementos acaba por ser composto por duas partes que se unem na imagem. 
	A descrição de um sólido geométrico pode fornecer elementos numéricos, como sua área, mas também linguísticos, como nomes. Essa convergência de outros elementos, tais como a palavra e o número, também pode ser feita. Não se trata de dizer que os elementos descritos são permutáveis, o que, de novo, reduziria suas materialidades específicas à língua. Não obstante, é igualmente possível descrever numericamente palavras e imagens, como no caso da linguagem binária de máquina dos computadores. 
	Não há como controlar todos os regimes de sentido que se produzem a partir da leitura do que foi codificado. Esse caráter de incompletude, isto é a possibilidade de significar sempre algo, por um lado, e de ao mesmo tempo nunca significar tudo, dá o movimento pelo qual só discursos podem ser produzidos, evidenciando que dizem o já-dito. Conforme Souza, assim como a palavra, a incompletude visual pode ser vista como: 
	“(...) indício de abertura do simbólico, do movimento do sentido e do sujeito, da falta, do possível” (Orlandi, 2001). O caráter de incompletude da imagem aponta, dentre outros aspectos, a sua recursividade. Quando se recorta pelo olhar um dos elementos constitutivos de uma imagem produz-se outra imagem, outro texto, sucessivamente e de forma plenamente infinita. Movimento totalmente inverso ao que ocorre com a linguagem verbal: quanto mais se segmenta a língua, menos ela significa. (Souza, 2001) 
	A codificação, ou a translação de sentidos de um suporte material para outro, é uma prática social que se fundamenta na língua em situação discursiva, logo, os códigos são um produto de convenção e, por isso, seu sentido completo é impossível. 
	4 Análise: enunciados e respostas 
	A prova da segunda fase da OBMEP é constituída de 6 questões discursivas. A primeira questão é a mais fácil, indo em um crescente e escalonando as demais com graus de dificuldade até o último item, com o maior grau de dificuldade. Cada questão se inicia com um enunciado que, em forma de narrativa, introduz o foco do problema. A partir daí, são enumerados 3 a 4 itens, cada um trazendo um problema a ser resolvido com os dados presentes no enunciado introdutório. 
	O critério de observação das questões também está informado pelas análises conjuntas feitas junto a coordenação da OBMEP. Nessas análises foi possível balizar os pontos matematicamente relevantes e preservar o escopo linguístico da pesquisa. Isso teve a consequência de se conseguir avaliar em que medida a quantidade elementos lexicais, entendidos como quantidade de palavras, mas sim como extensão e detalhamento do recurso justificativo descritivo. 
	O fato de que há respostas extensas não pode, portanto, ser um critério de eficácia matemática isolada. Tendo em vista que a justificativa da resposta pode ser feita pode ser feita por qualquer um dos três suportes, o alfabético, o numérico ou o pictórico, um ponto apropriado foi dessa maneira observa a reconstrução dos elementos segundo a forma como as organizações das questões primeiro os apresentavam. 
	Isso possibilitou uma leitura em duas instâncias da mesma forma logico-matemática descrita por meio do uso discursivo do elementos gramaticais. Tal dualidade pôde ser observada na utilização, ou não de referentes imagéticos como parte não acessória das respostas. Um ponto de destaque para essa divisão decorreu igualmente das análises feitas junto a OBMEP. As provas de geometria têm em geral, um baixo aproveitamento justamente pela utilização de imagens. Tal observação foi feita também por Mollica e Leal (REIS et al., 2009)
	 Os enunciados, quase sempre, vêm em forma de narrativas, com a apresentação de um personagem (Joaquim, Dafne, Sara, etc.) envolvidos com alguma atividade; podem ser também modalizados com verbos no imperativo – imagine, pense, imagine, explique, etc. - chamando em forma de apelo a atenção do candidato ao foco da questão.
	 Souza (2012) propõe que “uma das formas de se trabalhar com textos verbais é jogar com três níveis de escansão – gramaticalidade, textualidade e discursividade -, que se constituem mutuamente no entrelace do tecido discursivo. No nível da gramaticalidade, exploram-se os recursos gramaticais pertinentes à organização do texto como um todo. É neste âmbito que o texto é tecido como um todo semântico. Logo, a escolha dos aspectos gramaticais não é aleatória. [...] No nível da textualidade, busca-se explorar as inter-relações desses elementos gramaticais no nível da coesão e coerência. Busca-se explorar as relações de sentido decorrentes da concatenação dos recursos gramaticais, trabalhando-se, principalmente, o texto em sua prospecção e sua concepção como uma estrutura imaginária) com início, meio e fim. [...] No nível da discursividade, exploram-se os efeitos de sentido no âmbito do político-ideológico.” 
	Assim, em termos de gramaticalidade, observam-se nos enunciados duas funções da linguagem principais: a função referencial e a função conativa, depreendidas a partir dos dois recursos descritos acima: o uso da função referencial e da conativa. Outros aspectos de gramaticalidade são discutidos a seguir.
	Considerando que nosso corpus se constitui de questões que são formuladas em torno de imagens, selecionamos 4 questões, dentre um total de 31. Essas quatro questões resultaram na análise 28 sequências discursivas autônomas (SDAs): o texto de apresentação do problema; um dos subitens relativos ao problema e 6 respostas de seis candidatos diferentes. Abaixo o procedimento pelo qual são construídas as SDAs:
	Essa segmentação se efetiva segundo critérios sintáticos, a saber, levar em consideração as ligações interfrásticas. Essas ligações são, de um lado, os conectivos compreendendo as conjunções de coordenação, as locuções adverbiais e preposicionais e alguns advérbios frasais; de outro lado, as anáforas e a elipse. Entrando igualmente dentro dos critérios de segmentação, as marcas de enunciação: o sistema modo-aspecto-tempo e os determinantes.
	O critério para tal seleção tomou por base a escolha do conteúdo explorado nos enunciados. Ou seja, procuramos evitar a repetição dos tópicos matemáticos, visando alcançar uma certa sistematização dos dados. Não foram analisados todos os subitens da questão introdutória; a escolha se baseou na densidade linguística das respostas. Isto é, a articulação textual composta por frases, números, conceitos e imagens.
	O que foi decantado da quantidade inicial de questões, separou-se em duas categorias, que, de modo analítico, serviram para que fossem demonstradas o alcance discursivo das respostas, em função do enunciado das questões. O fato de que tais respostas tenham também o pré-requisito de terem sido selecionadas entre as maiores notas, faz com que seja garantida, igualmente, a eficácia matemática, a despeito da variação da base linguística. Um ponto de observação que resulta do trabalho de entendimento das provas é o de que as noções de eficácia matemática e eficácia linguística não são, à primeira vista co-dependentes. 
	A sistematização da análise, por sua vez, teve como critério de grupamento das perguntas o fato de a questão girar em torno de operações matemáticas, propriamente ditas, ou em torno de operacionalização de conceitos matemáticos, sem exigir, no caso, operações numéricas para se chegar à resposta. Durante a análise, esses critérios serão mais bem explicitados.
	No que se refere à textualidade dos enunciados, conforme mencionado acima, trabalhamos com aqueles elaborados com o recurso a dois códigos linguageiros: o verbal e o não-verbal. Aliás, assinalamos aí o ponto de partida de nosso objetivo principal e de nossa hipótese: verificar de que forma o não-verbal se materializa em enunciados matemáticos, e em que medida as imagens contidas nos enunciados se constituem como metaimagem.
	Com o recurso da plataforma Manyeyes começamos, então, por rastrear nas provas o uso da palavra “imagem”. Nosso instrumento não alcançou, todavia, este uso em nenhum dos textos analisados. Partimos para outras denominações metafóricas de imagem e encontramos: figura, gráfico, ilustração e nomes das figuras geométricas.
	O que de interessante ainda observamos é que a noção de figura tem uma estrutura particular. Sob a denominação “figura” podem estar abrigados um ou mais “objetos visíveis”, os quais formam um conjunto ilustrativo do que propõe o problema como, por exemplo, em:
	/
	Figura 1 N TABULEIRO N1Q1 2012
	O exemplo acima remete, levando em conta o enunciado da questão, a apenas duas figuras e não a quatro como se pode contar. Em linhas gerais, são estes os aspectos que dão lugar à textualidade das sequências discursivas analisadas.
	Quanto à discursividade, assinalamos que o principal mecanismo que tece os estas sequências se baseia nos deslizamentos de sentido, que dão lugar aos efeitos metafóricos. Nossa análise das respostas e questões que sedimentam nosso corpus se institui com alguns movimentos: partimos da análise das SDAs, procurando verificar como são discursivizados os conteúdos a serem explorados; em seguida, buscamos explicitar como cada candidato interpreta o enunciado. São muitas as cadeias de interpretação e, no instante em que exploramos discursivamente estas cadeias, chega-se à materialidade discursiva de questões e repostas. Passemos, então, à análise.
	4.1 Questões e respostas: efeitos metafóricos e materialidade discursiva

	Seguem as questões analisadas. Estão selecionadas questões de 2010 até 2013. Agrupamos duas a duas, em função do nosso ponto de entrada da análise: até que ponto as figuras se constituem, nos problemas enunciados, como ilustrações, ou como Metaimagens. 
	4.1.1 UM DODECÁGONO. (N2Q3_2010) 

	A figura mostra um dodecágono regular decomposto em seis triângulos equiláteros, seis quadrados e um hexágono regular, todos com lados de mesma medida. 
	Análise do enunciado 
	Sobre a textualidade do enunciado vale observar que a figura está inserida à direita do texto principal. Isso faz retomar o fato de que a escrita ocidental tem uma direcionalidade: da esquerda para direita. A leitura da imagem é muda, pois já perdeu seu trajeto de memória (Pêcheux 1999) A inserção da figura do dodecágono à direita do texto se encaixa no percurso da leitura da escrita, instaurando, pois, uma direcionalidade do olhar Figura e texto se complementam. 
	O enunciado da questão acima tem no seu comando a referência ao triângulo. A pergunta ficaria mais facilitada, se a referência fosse ao quadrado, pois são os lados do quadrado que formam o hexágono, mas os dados necessários à resposta estão na apresentação do subitem (a). Logo todos os dados necessários à resolução do problema dependem de uma relação de inferência a ser percorrida em dois níveis de raciocínio: (1) inferir que o quadrado tem o mesmo comprimento de lado que um dos lados do triângulo, e (2) verificar que a figura é composta por um dos lados do quadrado. A conclusão, nesse caso, é imediata (6 x 1 cm 2 = 6 cm 2). Entretanto, a observação da figura é imprescindível, o que pode ser verificado no fato de que todas as respostas utilizam o recurso gráfico, redesenham/ressignificam a figura oferecida. 
	a) Se cada triângulo tem área igual a 1 cm2 qual é a área do hexágono?
	RESPOSTA 1

	“Todo hexágono regular, pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros iguais (6-2) -180=720 / 6= 120 (  120/2=60.  Então se o lado dos triângulos equiláteros acima são iguais ao lado do hexágono, os triângulos equiláteros do hexágono, tem o mesmo lado dos triângulos equiláteros do hexágono, tem o mesmo lado dos triângulos equiláteros das figuras, e consequentemente, a mesma área. Então o hexágono tem área: 6 x 1 cm2 = 6 cm2”
	O mecanismo que faz disparar primeira resposta parte da inferência do conceito em torno do axioma: “todo hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros iguais”, traduzido por uma equação numérica.
	A partir daí, o aluno dá segmento ao raciocínio, iniciado pelo operador “então”, até chegar à resposta do problema. O texto que se desencadeia depois dos operador “então” é confuso e “caudaloso” como diria o mestre Otho Moacir Garcia, mas descrevem os movimentos discursivos não-verbais, que permitem chegar à resposta desejada.   
	Por sobreposição à figura dada no enunciado, foram traçados triângulos que estariam contidos no hexágono. Em termos de discursividade, o que se tem então, é uma materialidade híbrida construída pelo verbal e pelo não-verbal. Uma cisão geral nas demais respostas a este problema revela que quase todos os candidatos valeram-se de recursos semelhantes, definindo a figura oferecida como uma metaimagem. A análise das outras respostas a seguir contribuirá para explicitar melhor a materialidade discursiva das soluções dos problemas.  
	RESPOSTA 2

	“6 cm2. Como o hexágono e regular, pode ser dividido em triângulos equiláteros da seguinte maneira.  Cada triângulo desse tem área 1 cm2, pois são congruentes aos outros (todos os lados de todas as figuras tem mesma medida, e como o lado dos triângulos do hexágono tem mesmo lado do hexágono, tem mesmo lado também). Como tem 6 triângulos, então a área é 6 x 1 cm2 = 6 cm2”
	A resposta do segundo candidato percorre um certo caminho de raciocínio. Projeta, a partir da figura dada, um outro hexágono redesenhado com triângulos circunscritos no interior da figura. Depreende, assim, que 6 bases do triângulo são os lados do hexágono e acessa a resposta.
	A base linguística dessa resposta está confusa, mas vem referencializada por 2 níveis de significação: verbal e não-verbal. A materialização discursiva do raciocínio revela um trabalho híbrido de intersecção de dois códigos. Dado o caráter de incompletude da imagem, ao ser esta recortada, novas configurações de sentido passam a ser concebidas. A metaforização da imagem 1 (dada) alimentou a base linguística da resposta. Assim como Pêcheux (2011) institui que as paráfrases no âmbito da sintaxe são constitutivas dos efeitos de sentidos, Souza (2001 e 2013) afirma que tal funcionamento no âmbito da imagem vai se sustentar em paráfrases visuais. Movimento este, fundamental à conclusão matemática: “então a área é 6 x 1 cm2 = 6 cm2.”
	RESPOSTA 3 

	“Temos que um hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros de lado igual ao lado do hexágono, como desenhado na figura. Como os triângulos que formam o hexágono tem mesmo lado dos outros formando o dodecágono, (??Onde igual ao do hexágono) então todos terão a mesma área: 1 cm2. Cada hexágono é formado por 6 triângulos, ele terá igual a 6.1= 6 cm2.” 
	A terceira resposta também traz um texto confuso. Do ponto de vista linguístico espelhando a confusão do raciocínio. Tal confusão do raciocínio acaba por recobrir a figura do dodecágono, deslizando a mesma esta figura para um hexágono: Como os triângulos que formam o hexágono tem mesmo lado dos outros formando o dodecágono “. Esse apagamento feito por sobreposição de um hexágono formado de 6 triângulos permite, porém, chegar ao resultado correto. 
	RESPOSTA 4

	“O hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Como cada triângulo tem área de 1 cm2, o hexágono possui 6 cm2.” 
	A quarta resposta é desencadeada pelo mesmo mecanismo das respostas anteriores: projeta uma imagem silenciada do hexágono composto por 6 triângulos. Esse é o ponto-chave do raciocínio que se explicita a abaixo, ao equacionar o problema sem dificuldades.
	A função referencial, agregada ao mecanismo de projeção do não-verbal tecem o enunciado bem elaborado, tanto do ponto de vista linguístico, quanto do ponto de vista matemático. O mecanismo, chave em âmbito discursivo, foi acionar o “fato matemático “, tido como pressuposto no texto de apresentação da questão. 
	RESPOSTA 5

	/” Se todos têm lados da mesma medida, basta repartir o hexágono em seis triângulos, Se a área de triângulo é 1 cm2, multiplica-se por 6 (número de triângulos do hexágono) e teremos a área de 6 cm2 pertencente ao hexágono. “
	A quinta resposta é semelhante às anteriores, ao deslizar o dodecágono para um hexágono com 6 triângulos circunscritos. A base linguística, no entanto, é expressa por um silogismo, refletindo todo o raciocínio matemático percorrido. Há ainda a ser observada. Essa re-lexicalização da conjunção aditiva “e” como conjunção conclusiva “logo”, reinterpreta a lógica canônica do silogismo “se…logo”.
	RESPOSTA 6 

	“Se ligarmos um vértice ao lado oposto, teremos que essa reta será bissetriz de dois ângulos, logo cada ângulo terá 60°, se fizermos isso com todos os vértices teremos 6 triângulos equiláteros congruentes aos outros, como a área dos outros é 1 cm2, temos que a área do hexágono será 6.1= 6 cm2”
	A sexta resposta é, de fato, interessante do ponto de vista linguístico-discursivo. Tem a forma linguística de um silogismo, mas em termos matemáticos operacionaliza a questão por outro caminho diferente das respostas dos demais candidatos e, além disso, descreve os movimentos que projetam o hexágono com triângulos circunscritos através de outros conceitos matemáticos não oferecidos claramente no enunciado. 
	Nesse caso, cabe discutir aqui, a diferença entre o enunciado (bissetriz) implícito e o pressuposto, ambos formas de “não-dizer”. Os implícitos são recuperados por relação ao que é dito, enquanto o pressuposto é recuperado pelas condições de produção do enunciado. O candidato em foco quis ir além do que foi perguntado, acessando um conjunto de conceitos matemáticos previsíveis à solução do problema, mas que linguisticamente estavam silentes no enunciado. Com esse gesto de interpretação o candidato se projeto por um diferencial linguístico e matemático frente aos demais.  
	4.1.2 PEDRO BRINCA COM TABULEIROS. (N1Q1_2012)

	C) Explique por que não é possível cobrir o tabuleiro usando somente peças do tipo B.
	Análise do enunciado 
	O enunciado acima traz o problema em forma de jogo, convidando o candidato a jogar também. Parte do enigma já está resolvido: as peças do tipo C preenchem o tabuleiro. Resta saber porque somente as peças do tipo B não cobririam o tabuleiro. 
	Em termos discursivos, mais u Este de problema parece ser uma interpretação de quebra-cabeças divulgados na mídia, quando a pergunta, seria, apenas, para descobrir qual peca que não recobre o tabuleiro. Nesse caso a figura em si seria suficiente à resposta, que dependeria de um jogo de visibilidade. 
	A questão em forma de jogo explora, além do lúdico, um raciocínio matemático, como a mesma não vem expressa numericamente, e sim, expressa num cálculo implícito, na quantidade de peças das figuras, cabe ao aluno evidenciar tal raciocínio numericamente. 
	Em termos discursivos, mais uma vez, são entrelaçados os códigos, o verbal e o não-verbal, dimensionando a figura como uma Metaimagem. A operação matemática se materializa por meios não-verbais.  
	RESPOSTA 1

	 “R= Porque a quantidade não é divisível por 5.”
	A primeira resposta traz um texto conciso produzido por enunciados opacos, em termos gramaticais e discursivos, já que o referente expresso no comando do problema é apagado ((): 
	“Porque a quantidade (() é divisível por 5”.
	Esse referente ausente (() recobre todo o raciocínio percorrido: a quantidade de peças do tipo B é 5; a quantidade de peças no tabuleiro é 24, que não é divisível por 5. Logo, não é possível cobrir o tabuleiro com peças do tipo B.
	 Os fios do tecido discursivo aqui ficam apagados, dando lugar ao que Souza (2001) descreve sobre a possibilidade de os efeitos metafóricos resultarem em (i) materialidades discursivas. São efeitos que se projetam em termos não-verbais através do escopo da visibilidade, traduzida no texto em questão pela ausência do referente. O que nos remete a imagem. 
	RESPOSTA 2

	 “R= Porque as peças do tipo B são 5 pecinhas e o tabuleiro é de 4 x 6 = 24 e 24:5 não dá um número exato, mas as peças A que são três pecinha e as do tipo C que são 4 pecinhas dão porque são divisíveis por 24. 24:3 = 8 e 24:4 =6.” 
	O viés de análise da segunda resposta expressa o que se pode chamar de discursivização plena, no sentido de explicitar a operação matemática traduzida em âmbito não-verbal. Essa discursivização, porém, tem na sua base um gesto de interpretação que recobre todos os dados contidos no enunciado, operando um conjunto de deslizamentos de sentidos até chegar à resposta. 
	RESPOSTA 3.

	 “Porque ele teria que ter um número de quadradinhos divisíveis por 24 que é o número de quadradinhos no tabuleiro. E as peças B tem 5 quadradinhos e não é divisível por 24.”
	No que se refere à discursividade, a terceira resposta reproduz o aspecto de narrativa no enunciado. Retoma o personagem Pedro pelo dêitico traduzido na forma pronominal de 3ª pessoa (ele) e passa a “narrar” a condição do personagem face ao jogo. Embora haja um erro em termos matemáticos, o que foi denominado de “quadradinhos divisíveis por 24” teria que ser “quadradinhos divisores de 24”, e o que foi denominado 5 quadradinhos e não divisível por 24” seria” não dividem por 24”.
	As respostas que estão sob análise foram todas consideradas certas, porém, com pontuação diferenciada. Do ponto de vista teórico, podemos justificar a aprovação da resposta, apesar dos erros aritmético, pela noção de equívoco e seu funcionamento discursivo. Todavia, as construções diferenciadas, como no caso acima que contém um erro matemático, mas não gramatical, podem ser pensadas de um ponto de vista teórico pela noção de equívoco e de seu funcionamento discursivo. 
	O equívoco se define como ato falho (para Lacan) e faz parte do processo de significação, entendido como o movimento do sujeito entre o jogo e a regra, entre a necessidade e o acaso na relação tensa do simbólico com o real e o imaginário. Trata-se pois, de nos movimentos parafrásicos se instituir o jogo polissêmico, através do equívoco, da falha. 
	Assim, o erro conceitual (divisível por divisor) revela o equívoco e da falha, mas o raciocínio lógico-numérico está correto, o que justifica a questão em sua pontuação. 
	RESPOSTA 4. 

	“Porque o tabuleiro tem 24 quadrados e as peças do tipo B tem 5 quadrados e 24 divido por 5 não é exato.”
	A quarta resposta vem numa forma linguística bastante concisa, mas materializa discursivamente o raciocínio matemático imediato.  
	RESPOSTA 5.

	 “Não é possível porque se multiplicarmos 4 vezes 6 que é o tamanho do retângulo irá dar 24. E já que o tamanho da peça B é 5 nós dividimos 24 para 5 que não dará um resultado completo, iria dar 4 e sobrar 4, então assim obtemos nosso resultado. “
	O texto da quinta resposta é, como outros, opaco e um tanto confuso, do ponto de vista linguístico. A frase que introduz a resposta - ( não é possível - traz uma casa sintática vazia: o que não é possível? Trata-se de definir, aqui, um tipo de sintaxe disjuntiva, na qual o vazio “(” da frase se completa com a frase chave do comando da questão: cobrir o tabuleiro usando somente peças do tipo B. Em seguida, todo o raciocínio necessário à resposta é desencadeado com clareza. 
	A relação entre a falta na sintaxe e a explicitação de todas as operações numéricas investidas na solução do problema reafirmam que o lugar da falta, para AD, é constitutivo dos sentidos possíveis. 
	RESPOSTA 6.

	 “Porque, por exemplo: 
	/
	o resultado da multiplicação não corresponde à área quadriculada.”       
	O texto da sexta resposta se diferencia em muito das outras analisadas, tendo em vista que é um texto com materialidade híbrida, que mescla as dimensões verbal e não-verbal, e as representações das operações numéricas realizadas.
	São muitos os deslizamentos de sentidos que dão lugar a essa mescla de fios discursivos pertencentes a diferentes formas de linguagem Uma sequência de deslizamentos de sentido dá lugar a essa organização discursiva dos fios de significação: 
	(1) Os deslizamentos dos componentes das figuras que são reordenadas espacialmente e a elas são atribuídos números que preenchem as divisões de cada peça.  
	(2) A distribuição dos cálculos realizados abaixo da figura numa relação de contiguidade para expressar o caminho matemático para a resposta:
	(3) A articulação dos enunciados verbais, em termos de textualidade, é truncada: “porque, por exemplo: […]” o resultado da multiplicação não corresponde à área quadriculada [(]
	No âmbito da discursividade, porém, é que se concatenam os enunciados verbais e com os não verbais, intercalados por espaços discursivos descontínuos. A passagem da primeira frase para as contas é marcada por uma descontinuidade entre a letra e o número, quando são intercaladas as peças quadriculadas e numeradas. A passagem do número para a não-imagem [0] do tabuleiro se dá pela palavra: “o resultado da multiplicação não corresponde à área quadriculada [0]”.
	Todo esse jogo de descontinuidade, de ruptura de códigos, permite entender a organização do discurso como uma dispersão de textos verbais e não verbais, e o texto como uma forma de dispersão do sujeito (Foucault, 1969). O que leva a dizer que o sujeito se constitui pela descontinuidade e o texto é um espaço das dissensões múltiplas. É no vão das dissensões, no entanto, que um texto de materialidade discursiva híbrida ganha coesão. 
	4.1.3 JUQUINHA (N1Q2_2011)

	/
	Juquinha marca pontos sobre uma circunferência e traça segmentos ligando alguns desses pontos. Ele chama um ponto de ponto-ímpar quando este está ligado a um número ímpar de pontos, e de ponto-par caso contrário. Por exemplo, na ilustração ao lado, ele escolheu cinco pontos e fez quatro ligações.
	C) Explique por que Juquinha sempre encontrará um número de pontos-ímpares, quaisquer que sejam o número de pontos que ele marcar e o número de ligações que ele traçar.
	Análise do enunciado 
	O texto da questão narra a “história” de Juquinha que parece brincar com um quadro, sobre o qual traça segmentos, ligando alguns desses pontos sobre uma circunferência. A questão, além dessa narrativa, traz uma ilustração com o personagem, e o quadro com a circunferência e a ligação dos pontos. Há também uma referência a esta ilustração “por exemplo na ilustração ao lado ele escolheu cinco pontos e fez quatro ligações”.
	A estruturação desse texto que “virá introduzir as questões” é feita por citação à nomeação dos pontos, ímpares, ou pares, caso estejam ligados respectivamente, a números ímpares ou pares. 
	Em termos de textualidade, o enunciado trabalha a referencialidade à atividade do personagem, descrita pelo verbo “traçar” e à ligação de pontos-par e dos pontos-ímpar. Não há neste enunciado referências a medidas, nem a cálculos, e a pergunta que se segue, se apresenta discursivizada como um enigma:   
	c) Explique por que Juquinha sempre encontrará um número de pontos-ímpares, quaisquer que sejam o número de pontos que ele marcar e o número de ligações que ele traçar.
	RESPOSTA 1

	“Pois vamos supor uma figura com n pontos em linhas que todos os n pontos forem pares. Quando nós mechemos uma linha (colocamos ou retiramos), mechemos com 2 pontos, acrescentando ou diminuindo uma unidade de ligações e mudando sua paridade. Mudamos a paridade de dois pontos, e temos 2 pontos–ímpares. O mesmo acontece quando mexemos em 2 linhas, 3 linhas...Então sempre haverá um nº par de pontos ímpares.”
	A primeira resposta, linguisticamente confusa, institui um espelhamento do que faz o personagem e pressupõe toda uma série de movimentos que dariam continuidade aos movimentos de Juquinha.  Em termos discursivos, o texto não parece expressar um raciocínio lógico-matemático, e sim uma descrição visual dos movimentos necessários para alcançar a resposta certa. Esses movimentos são desencadeados pelas ações previstas nos verbos “mexer” e “ligar”: “nós mexemos uma linha, colocamos ou retiramos”, mexemos com dois pontos[...]de ligações e mudar sua paridade”
	RESPOSTA 2

	“A cada ligação, Juquinha transforma 2 pontos em ímpares, ou dois pontos em pares ou até mesmo um ponto em ímpar e outro em par. Sendo assim é impossível conseguir um número de ímpar de pontos-ímpares.”
	A resposta de número 2 descreve os movimentos traçados por Juquinha como se o candidato estivesse visualizando a cena. O candidato toma como referentes o personagem e as ações deste, e conclui pela resposta que julga certa. Mais uma vez, assinalamos a característica da questão em foco, respondida sobretudo pela visualização do “problema”.
	RESPOSTA 3

	“Porque cada traço que ele faz só pode tornar 2 pontos ímpares, pares, 2 pontos pares, ímpares, 1 ponto ímpar em par e outro ponto par em ímpar. Ficando assim par a quantidade de pontos-ímpares. “
	A terceira resposta apresenta um texto confuso e lacunar, omitindo verbo e outros operadores, que teceriam uma textualidade linguisticamente satisfatória. É o que se observa em: 
	“só pode tornar 2 pontos ímpares, [(] pares, 2 pontos pares, [(] ímpares” [e] [(] um ponto impar em par”
	Nas duas SDAs acima, contata-se (1) a substituição da preposição “em” por vírgula causando um vazio[0] no texto, e (2), substituição da conjunção e” e do verbo “tornar” por vírgula, produzindo assim outra lacuna. (o zero) 
	Esses dois mecanismos no que se refere à discursividade, nos levam a concluir, com surpresa, que o candidato relexicaliza a preposição “em“, a conjunção “e” e o verbo “tornar”, transformando todos esses operadores em uma pausa frasal, marcada pela “vírgula”. 
	Em linha gerais, as respostas da questão acima espelham o movimento sugerido na ilustração, mas o desencadeamento da solução não parte da imagem do Juquinha. Parte, sim, da extensão de sentido do verbo “traçar” oferecido no enunciado. Os operadores que desencadeiam a solução resultam do deslizamento de sentido de um verbo de movimento: traçar   mexer ligar   surgir inverter  aparecer  tornar   tirar acrescentar mudar... A ilustração refletida na resposta não é uma Metaimagem.
	RESPOSTA 4

	“A linha que você faz sempre é uma dessas opções:
	Par__________ ímpar inverte ímpar vira par e vice vessa
	Par__________ par inverte ímpar e ímpar
	Ímpar ______ ímpar vira par e par”
	A quarta resposta é concisa no que se refere à textualidade e mistura dois níveis de linguagem: o verbal e o não verbal, este em forma de esquema. Abandona o personagem e a narrativa e dirige-se a um “tu imaginário”, lançando mão do pronome de tratamento “você” em seu escopo semântico de indeterminação.   
	Quanto à discursivização dessa resposta, esta pode ser entendida a partir da acepção bakhtiniana de que a palavra é dialógica, ampliada por Authier (1990) na definição do que chamou de “heterogeneidades enunciativas”. A espessura do texto em sua heterogeneidade é definida como “não-mostrada”, quando é constitutiva de todo e qualquer texto levando-se em conta o conceito de dialogia de Bakhtin. Ou “mostrada”, quando há marcas explícitas de um interlocutor (tu) em potencial, o que pode ser exemplificado com a frase que encabeça a resposta acima: A linha que você faz sempre é uma dessas opções:
	RESPOSTA 5

	“Um segmento liga dois pontos. Quando este segmento surge ou aparece, sempre haverá uma alteração nos dois pontos=s dois viram ímpares, os dois viram pares ou apenas trocam de posição. Sempre haverá um equilíbrio de números ímpares.”
	As respostas quatro e cinco são concisas e claras, trabalhando principalmente a função referencial. Em comum com as demais questões estão a descrição e a visualização dos movimentos presentes no enunciado proposto. 
	RESPOSTA 6

	Na sexta resposta há um diferencial, pois o candidato desenha uma sequência de circunferências, cada uma projetando o passa a passo da ligação entre os pontos. Nesse caso, o candidato assume a posição discursiva de Juquinha. 
	/
	4.1.4 DAFNE TEM MUITAS PEÇAS (N1Q4_2013)

	d) explique por que Dafne não pode preencher um quadrado de lado 15 cm sem usar pelo menos um quadrado de lado 3 cm.
	Análise do enunciado
	A questão agora analisada traz em seu enunciado a descrição da figura, composta por figuras geométricas (dois quadrados e um triângulo) e as respectivas medidas. O passo seguinte toma como referência a segunda figura presente no lado oposto (um hexágono), formada pela junção das figuras citadas anteriormente.
	Apesar do foco na primeira parte da questão oferecer as medidas dos quadrados, o subitem D da pergunta, aqui selecionado, traz um problema com outro referente, no caso, um quadrado com 15 cm de lado em relação ao quadrado de lado 3 cm2.
	As respostas que se seguiram tomam como referência a relação lado-par e lado-ímpar, dado fundamental à solução do problema. A informação desta relação não faz parte da apresentação do problema, ficando a mesma a ser inferida pelos candidatos. Nesse caso, a solução do problema não depende de operações matemáticas, e sim de um raciocínio que expresse que lados pares e ímpares não são congruentes. Essas observações nos levam a concluir que as figuras trazidas no enunciado como um todo podem ser descartadas na solução do item em discussão, sem terem em si a dimensão de metaimagens.
	RESPOSTA 1

	“Com 2 triângulos, é possível formar um retângulo de 12 cm2. O quadrado maior ocupa uma área de 16 cm2. O quadrado tem 225 cm2. Como é uma área que possui um número ímpar, ela não pode ser completamente coberta pelas peças que possuem área par. De qualquer forma que ela fosse coberta pela peças que possuem área par, sobrariam 9 cm2 (a área do quadrado de lado de 3 cm)”
	A análise da primeira resposta constata um texto confuso, com referências vazias:
	“Com dois triângulos [(]...” – onde a medida do triângulo parece ser irrelevante;
	“O quadrado maior com área de 16 cm2. O quadrado tem 225 cm2.” - a contiguidade entre essas duas frases resulta num texto confuso: que quadrado é o maior? O de 16 cm2, ou o de 225 cm2?
	“Como [(] é uma área .... ímpar” – nesta sequência, a frase é truncada com a omissão do sujeito sintático, onde funciona a referência vazia, retomando anaforicamente o último sintagma “uma área de 225 cm2”.
	Mais uma vez, lida-se com um texto opaco do ponto de vista linguístico, embora o conhecimento básico à solução do problema tenha ficado claro. Ainda no aspecto da gramaticalidade, há o uso de “que” entre aspas relexicalizado com o a conjunção condicional “se”, tornando a sequência da resposta um texto mais confuso ainda. Entretanto, como no bojo desse emaranhado linguístico sobressai a solução do problema, pode-se assinalar, em termos discursivos, um dissenso entre o intradiscurso (o nível linguístico) e o interdiscurso, a memória que atravessa todo dizer. 
	No intradiscurso, buscar-se-ia um controle lógico sobre a textualidade, fato que não se verifica. Já no fio do interdiscurso, se institui o raciocínio lógico-matemático, levando o candidato a acertar a resposta. 
	RESPOSTA 2

	“Pois a área do quadrado de lado 15 cm é 225, que é ímpar e a área do quadrado azul e do triângulo são pares. A soma de um número par mais outro número par resulta em um número par, portanto não se consegue preencher um quadrado com área ímpar com o quadrado azul e o triângulo. “
	RESPOSTA 3

	“R: A área em cm2 de um quadrado de lado 15 é ímpar assim utilizando apenas figuras com área par nunca conseguiríamos preencher o quadrado.”
	RESPOSTA 4

	“Este grande quadrado tem área igual à 225 cm2, sendo um número ímpar, o quadrado azul e o retângulo verde tem área igual a 16 e 6 respectivamente, sendo necessário um ímpar no caso o quadrado amarelo de área 9 cm2 para forma-lo, já que é ímpar + par = ímpar e par + par = par.”
	RESPOSTA 6

	“Porque o número do quadrado é um número ímpar, sendo a área do quadrado azul e a do triângulo verde números pares, seria impossível preencher o quadrado somente com eles.”
	Respostas 2, 3, 4 e 6

	Analisando as questões 2, 3, 4, e 6 em conjunto, pode-se tecer um só comentário sobres estas SDAs: todas as respostas espelham uma relação satisfatória entre o nível linguístico (a sintaxe) e o discursivo (o interdiscurso).
	A equação do problema sugerido, no caso, a incompatibilidade entre sólidos de lados pares e ímpares, ilustra o tipo de repetição que Orlandi (1999) cunhou como repetição formal” quando o conteúdo ensinado na escola é repetido automaticamente, mudando apenas a formulação gramatical”.
	RESPOSTA 5

	“Sendo o lado do quadrado de 15 cm, ele possuirá 225 quadradinhos. Tirando o quadrado de lado 3 e área 9, só restaram figuras pares, se a soma de números pares sempre será par, suas somas NUNCA chegaram a 225.”
	Quanto a resposta de número 5, esta se destaca das demais em alguns aspectos. Há dois deslizamentos de sentidos: (1) are de 225 cm2 => 22 quadradinhos (2) tirando o quadrado de lado 3 área 9. Os verbos “tirando”, “restaram” [restarão] e “chegaram” [chegarão], como operadores discursivos, dão lugar a um efeito metafórico de movimento de disjunção entre as peças e imprimem plasticidade à sequência discursiva. 
	No que se refere à forma de repetição inscrita na resposta em análise, esta não se enquadra totalmente na repetição formal. A toda uma historicidade que nos faz remeter esse tipo de texto, repetição histórica: “a que desloca, a que permite o movimento de historicizar o dizer e o sujeito” Orlandi (1999, idem). 
	Quanto à posição sujeito inscrita na sequência em foco, trata-se de um sujeito com autonomia para omitir os determinantes das medidas – 3 cm => 3; 9 cm2 => 9 e 225 cm2 => para 225. Enfim, o lugar dessa omissão, teoricamente, pode ser analisado recorrendo-se ao conceito de heterogeneidade enunciativa e (i)materialidade discursiva. Tem-se um processo de apagamento da notação métrica, deixando a cargo do avaliador (o outro) a depreensão cognitiva desses espaços vazios (imateriais) 
	4.2 Questões e discursividade

	A análise de discurso, enquanto método, toma para si descrever como os objetos simbólicos produzem sentidos. Retomando Foucault, o sujeito está sempre impelido a significar, a dar sentido a tudo que o cerca. Este gesto de dar sentido, porém, se efetua sob determinadas condições de produção, podendo estas ser resumidas nas questões: Quem? Quando? Onde? Por que...
	O conceito de condições de produção não se confunde com a noção de contexto, pois recobre, além deste, a historicidade dos sujeitos (quem) em seus diferentes percursos, além de abarcar a memória, e o já-dito. No caso da OBMEP, temos, em âmbito contextual, a situação de cada sujeito estar ali para não só responder a um teste, mas também para competir e alcançar um objetivo maior: a medalham e tudo que esse prêmio projeta no imaginário social. 
	Num primeiro olhar, os sujeitos são todos candidatos a vencer na OBMEP. Mas cada um se inscreve em diferentes posições discursivas, histórica e socialmente constituídas. Há uma memória (o interdiscurso) que atravessa essas posições, atravessa os dizeres.
	Assim a análise que empreendemos das questões visa explicitar como os enunciados matemáticos se materializam em discursos e como a articulação da língua com o simbólico denuncia o caráter de incompletude: nem os sentidos, nem os sujeitos estão completos. O apagamento das formações ideológicas/formações discursivas faz essa incompletude parecer inexistente. 
	De fato, como Pêcheux (1975:189) assinala que dadas as condições de produção, “não há sujeito sem ideologia” correspondendo ao fato de que as teorias científicas, entre as quais as linguísticas, elidem a característica marcante da língua, qual seja a do assujeitamento. O indivíduo toma para si, um discurso que, sendo enunciado por ele, foi produzido socialmente. 
	O modo pelo qual vão ser evitadas, tanto a assepsia teórico-metodológica, negando que há uma adequação da materialidade estudada, nesse caso, a da língua, quanto a da elisão do sujeito ideológico, vai ser um tratamento multidimensional do que se analisa, fazendo passar por níveis aquilo que se observa. Se há um imbricamento de diferentes materialidades nos efeitos de sentido que resultam do uso da linguagem, há que se considerar que a análise depende da organização desses níveis, sem descartá-los em suas diferentes formas de significação. 
	Como foi visto, os aspectos gramaticais, sistematizados sofrem influência de diversas tonalidades de contornos discursivos para poderem ter sua existência no discurso. Isso implica que para a análise de discurso, apenas os disparadores argumentativos, aqueles que indicam o caminho pelo qual a lógica foi narrada, tem interesse de observação. Esse foi será diversas vezes mencionado na análise, de modo que a escolha de “disparadores da resposta” teve como critério elementos que levassem em conta a integração desses operadores com os demais constituintes, numéricos e visuais. 
	Os aspectos textuais expressam as relações de coesão entre o conjunto de elementos gramaticais, o que mostra aí, os arranjos, as organizações da estrutura do argumento da resposta. Nesse nível, de tessitura, ocorrem as intercalações entre as seções pelas quais as respostas estruturam, a introdução das variáveis do problema, suas relações entre si, e a resultado dessas relações como resposta. Textualidades verbais e não-verbais são assim possíveis na medida que dizem respeito, para quem interpreta, de localizar nos enunciados das perguntas, elementos os quais vão ser utilizados para construir uma narrativa, um percurso.
	O nível do discurso, então, é aquele que produz o efeito de sentido, vetor desses elementos utilizados segundo os regimes de significação da palavra, do número e imagem. 
	Os artefatos utilizados, dentro da prática estabelecida de batimento e interpretação, buscam observar as heterogeneidades de um ponto vista material. Essa dimensão, por sua vez, é expressa visualmente no que Souza propôs como o conjunto de operadores parafrásicos, polissémicos e metafóricos. Paráfrase e polissemia se definem em termos discursivos como aquilo que tem em si, o outro. Ou seja, é possível reconhecer que todo dizer já é, desde sempre, um dizer outro (e não único) sobre algo.
	O grau de entrelaçamento do texto com os numerais revelou nas análises que a despeito de parecer que o uso de mais elementos lexicais na descrição de operações numéricas realizadas pareça à primeira vista complementar o uso dos numerais como instrumentos matemáticos, tal relação não se confirma. É possível descrever narrativamente, com interjeições e mesmo perguntas, o raciocínio matemático que se pretende justificar. 
	5 Conclusão
	Esta tese buscou mostrar que o uso discursivo da categoria de número permite uma lógica simultânea, distinta da gramatical, mas dependente da língua para manipular valores, medidas, quantidades, proporções. Esse uso, feito acima do nível morfossintático, por sua vez, está refletido nas diferentes estratégias que os candidatos utilizaram para as respostas. Buscou, assim, dar o tratamento (PÊCHEUX, 2011:151) da análise sintática das SDAs. Dado que todo enunciado é o já dito de outro enunciado, o que se analisa é o padrão parafrásico (a cadeia metafórica), e não a literalidade pressuposta por uma concepção gramatical fora de contexto.   
	Procurou-se, quando do percurso da análise, não perder de vista a relação entre sintaxe e discurso, tomando por base o estatuto do enunciado, como definido em Pêcheux. Não se trata de extrair informações factuais. Ao contrário, lida-se com enunciados no mínimo parcialmente opacos ou ambíguos, que só podem ser lidos em referência a outros textos: a sequência discursiva é tomada como comportando uma série de mudanças de níveis, sintaticamente recuperáveis (ao menos em parte). Isso nos faz afirmar a inevitabilidade da análise sintática das sequências discursivas, fundada sobre o conhecimento de um real próprio à língua e, em particular, sobre o conhecimento de uma materialidade híbrida constitutiva da articulação do verbal com o não verbal.
	A impossibilidade de se ter acesso a informações “desprovidas” da história das formações ideológicas que as constituem, faz com que a análise da opacidade, da ambiguidade dos enunciados seja considerada como não apenas uma ordenação sintática (PÊCHEUX; LÉON, 2011), mas sim, uma correlação histórica, uma paráfrase discursiva da dispersão de sentidos que esses enunciados (feitos SDAs) possuem. 
	As inevitabilidade da análise sintática das SDAs, dadas a partir do conhecimento de um real próprio à língua é o que determina a possibilidade dessas variações de sentido.
	O que se passa com o número então, é que sua natureza não pode ser tomada como puramente gramatical. No entanto, os procedimentos que fazem com que a dimensão numérica seja inserida no discurso, operam pela normalização das quantidades, valores e medidas.  O que visto na multiplicidade de respostas se materializa no movimento da normalização, via repetição. 
	O trabalho cognitivo que alguns candidatos imputaram aos avaliadores, omitindo das respostas partes, maiores ou menores que um número, ou operação, fica como o implícito que permite, pela normalização, a repetição da resposta, dada na deriva histórica que as paráfrases discursivas criam com seus efeitos de sentido. 
	A colocação do contexto na produção de sentido, assim como ocorre nas respostas, não garante que o implícito esteja, de fato, presente no raciocínio de quem responde, mas sim, implicado no raciocínio de quem avalia.
	Esta tese percorreu o caminho argumentativo de que há uma relação entre a língua e o número observada no modo como estes dois elementos interagem com as imagens. Uma explicação do porquê os numerais são passiveis dessa plasticidade foi buscada em um panorama de estes têm usos discursivos com a distinção operacional entre número e ferramenta numérica feita por Wiese; Isso traz para abordagem linguística a perspectiva funcional de observar essa categoria em uso, distribuído nos casos em que o número é designado por sua aplicação cardinal, ordinal e nominal. 
	Essas reflexões sobre o número se estenderam a uma curta descrição de como o estatuto filosófico dos números é pensado explorando as implicações dessas definições para a compreensão cognitiva dos números. O que se observou foi que capacidades pré-numéricas, e portanto, pré-verbais, permitem que o fenômeno da numerosidade fosse canalizado, por meio da língua, em sistemas numéricos. 
	O conceito de sistema numérico foi esboçado em relação ao funcionamento dessa classe de palavras, em conjunto com as demais classes gramaticais, e sua sistematicidade, observada como diversa, apesar dos esforços de autores como Corbett, Wiese, Greenberg entre outros em procurar dar aos numerais uma classificação mais homogênea, dada a natureza numérica dessas palavras. 
	Após a classificação dos números, de seus sistemas numéricos, uma parte de imponderável existe, em virtude das necessidade de cada língua em desenvolver, ou não, uma linearidade sistemática de cunho morfossintático.  Isto é, desenvolver uma classe de palavras para lidar de modo estável com quantidades, medidas e valores.
	Quando esta tese iniciou sua argumentação, buscou-se verificar quais eram as relações entre a língua e matemática, por meio de algumas pistas de natureza tanto linguística, quanto numérica. Pôde-se observar o entrelaçamento da categoria de número, nas suas diversas expressões, agindo com a língua, mas, ao mesmo tempo, fazendo dela um suporte para lógicas distintas da gramatical. Isso por vezes resultou em novos usos da língua, voltados a expressar o raciocínio numérico. Por outras, não permitiu que o resultado fosse claramente expresso em virtude do cruzamento da possibilidade sintática, a despeito da corretude algébrica. 
	As combinações que foram analisadas são, portanto, expressões livres de assujeitamento, entendidas como as possibilidades que cada candidato tevesegundo sua ótica particular. A despeito desse terreno, buscou-se delinear o que se constituiu em Metaimagens, formas de normalização (ACHARD, 1991). Essa forma de repetição pode ser exemplificada na matemática, mas não sem a tensão entre o jogo da repetição e a normalização que ocorre em cada instância.
	O recurso visual foi utilizado de forma a analisar a dupla situação referencial, como suporte da pergunta e como elemento da resposta. Porém, nas respostas, redesenhando a imagem e discursivizando a partir desta, o problema se apaga pela imiagem, numa camada abaixo, mas a solução parte dessa ressignificação híbrida. 
	Saber fazer essa integração não é apenas uma questão de algoritmo, há que ter em consideração que, pelo algoritmo, há inúmeros modos de se chegar à mesma resposta. Esse percurso não é feito sem a contextualização do problema, e a contextualização é produto, por sua vez, da história, da ideologia e do assujeitamento à língua. 
	A OBMEP se enquadra nesse fluxo histórico, da história da matemática como instituição que promove uma determinada formação ideológica acerca do ensino da educação matemática. Tal visão foi exemplificada em quatro questões que permitiram uma análise de como as possibilidades de narrar um cálculo matemático podem ser depreendidas dos enunciados linguísticos.
	 Acredita-se que a hipótese inicial de que não é possível desvencilhar os dois modos de significação pôde ser confirmada, mas não sem o ajuste de que: i) os números não são uma linguagem; ii) os números não são operadores discursivos; iii) os números podem ser compreendidos, em conjunto com a terminologia proposta, por seu caráter de incompletude, que, diferente das visões relacional, catalogadora e intersectiva compreende o fato de que a projeção da sequência não se exaure jamais. 
	Essas três caraterísticas são portas de entradas para um aprofundamento do que foi investigado. Não há, de fato, forma de igualmente abarcar todas as nuances da relação entre a língua e matemática. Assim, fica-se com a constatação de que há uma interdependência, mas os modos pelos quais ela ocorre ainda não podem ser claramente aferidos. Para que isto ocorra, é necessário que mais estudos em Linguística, em conjunto com estudos em Matemática, transformem criticamente as posições que foram aqui descritas como restritivas das materialidades discursivas. Há que se pensar a inserção nesses estudos, dos diferentes modos de significação que a língua comporta e que a ciência Linguística ainda pouco trabalha.
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