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INTRODUÇÃO

Jean Piaget é o fundador da Epistemologia Genética 

e um dos maiores contribuintes da Psicologia Genética. 

Suas pesquisas nessas áreas têm por objetivo analisar a gê-

nese dos conhecimentos e das estruturas a eles necessárias, 

desde suas origens orgânicas até os níveis mais comple-

xos, em especial, o do conhecimento científico. Na Psi-

cologia Genética, Piaget realiza um estudo experimental 

e teórico que visa verificar questões de fato sobre a gênese 

do conhecimento e de suas estruturas. A Epistemologia 

Genética se encontra em um plano filosófico e se constitui 

tanto em análises dos conhecimentos gerados pela Psico-

logia Genética quanto em análises histórico-críticas da 

gênese do conhecimento científico e de suas estruturas.

Em linhas gerais, podemos dizer ainda que, a partir 

da delimitação metodológica da Psicologia Genética, pela 

observação e explicitação dos fatos relacionados ao desen-

volvimento dos sujeitos, a Epistemologia Genética surge 

em um contexto que busca descobrir a gênese dos mais 

distintos tipos de conhecimentos para então analisar sua 

evolução, desde os níveis elementares até o conhecimento 

e o raciocínio em contextos científicos. Nesse sentido, por 
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um lado, Piaget busca compreender como se dá a evolução 

dos conhecimentos individuais, no campo psicogenético, 

e, por outro, faz uma análise histórico-crítica da ciência, 

de sua gênese e de seu desenvolvimento. Podemos então 

dizer, grosso modo, que a Epistemologia Genética e as pes-

quisas de Piaget em Psicologia Genética objetivam deter-

minar quais são as estruturas epistêmico-psicológicas (ou 

estrutura mental)1 necessárias ao conhecimento científico.

Nesse contexto, dois tipos de conhecimentos científi-

cos considerados por Piaget são a Lógica e a Matemática.

Para Piaget (1983, p.39-49), não existem conhecimen-

tos que são resultado de meros registros de observações, 

uma vez que sempre é necessária uma estrutura que se 

origina das atividades do indivíduo.2 O autor considera 

que o conhecimento não se constitui como mera cópia do 

real, mas se constitui ao “agir sobre ele e transformá-lo 

[...] em função dos sistemas de transformação aos quais 

estão ligadas estas ações” (p.15). Tais estruturas cogniti-

vas não são inatas. Para o autor (1983, p.39-49), somente 

o funcionamento da inteligência é hereditário, e não as 

próprias estruturas. 

Assim, as estruturas epistêmico-psicológicas são re-

sultado de organizações de ações exercidas sobre objetos, 

reorganizadas segundo as características específicas de 

tais objetos e de acordo com as possibilidades de organi-

 1 Conforme veremos no Capítulo 2 deste livro, segundo Ramozzi-

-Chiarotinno (1984) “a estrutura mental é a estrutura orgânica 

responsável pela capacidade humana de estabelecer relações, con-

dição de todo conhecimento possível” (p.34). Entretanto, neste 

livro, não estudaremos a correlação entre as estruturas epistêmico-

-psicológicas e suas raízes orgânicas.

 2 Notemos que, para as atividades que o sujeito realiza quando 

interage com o objeto, são necessárias estruturas anatômicas e 

morfológicas já constituídas e que, no caso da estrutura mental, em 

especial, se originam das atividades do sujeito e nelas.
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zação (coordenação). As estruturas cognitivas são, assim, 

construídas mediante a interação entre o sujeito e o objeto 

de conhecimento.

Essa concepção estrutural, bem como a noção de que 

o conhecimento e suas estruturas necessárias são cons-

truídos pelo sujeito, por meio de sua ação sobre o objeto, 

ambas presentes na teoria piagetiana, fornecem os ele-

mentos para uma possível formalização e solução de ques-

tões relacionadas à análise do conhecimento científico por 

meio de uma exploração lógico-matemática, levando em 

consideração a forma dos modelos abstratos que consti-

tuem esse conhecimento (Piaget, 1979, p.37), sendo as 

estruturas dos modelos abstratos estudadas nas áreas da 

Lógica e da Matemática. 

Dentro desse contexto geral, neste livro buscaremos 

compreender e explicitar, através da Epistemologia Ge-

nética, como o sujeito epistêmico constrói as estruturas 

lógico-matemáticas, partindo das relações entre as estru-

turas epistêmico-psicológicas, encontradas na Psicologia 

Genética, e as estruturas abstratas, estudadas na Lógica 

e na Matemática. Procuraremos responder à questão de 

uma forma eminentemente piagetiana: explicitando a gê-

nese no desenvolvimento de uma estrutura necessária ao 

conhecimento a partir das relações entre sujeito e objeto.

O problema principal a ser investigado situa-se em um 

contexto epistemológico, em especial, na Epistemologia 

da Matemática e da Lógica. Devido ao caráter extrema-

mente abstrato e cada vez mais formal das estruturas 

lógico-matemáticas, esse conhecimento é bastante distin-

to dos demais, o que sugere o questionamento acerca da 

possibilidade e do tipo de existência de tal conhecimento 

formal e, por conseguinte, a busca pelo entendimento da 

natureza das estruturas de caráter estritamente abstrato, 

uma vez que os objetos lógico-matemáticos, evidente-

mente, não são passíveis de observação empírica. 
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Ora, para Piaget, a Epistemologia, sob sua forma geral, 

deve considerar o conhecimento tanto do ponto de vista do 

objeto quanto do sujeito. Em particular, quando ela trata 

a Matemática, seja sob a forma axiomatizada, seja sob a 

forma de relações lógicas puramente formais, acaba tra-

tando apenas o conhecimento do ponto de vista do objeto, 

apesar de ser constantemente reconduzida aos proble-

mas das relações estabelecidas entre o sujeito e o objeto de 

conhecimento. Nesse sentido, o problema específico, em 

Epistemologia da Matemática, que será abordado neste 

livro, é compreender como a Lógica e a Matemática são 

possíveis (e, como diria Piaget, não somente naquilo que 

concerne às atividades do sujeito que produz tal conheci-

mento, mas também da adequação desse conhecimento 

produzido ao real propriamente dito).

Quanto à Epistemologia da Lógica, em primeiro lugar, 

o presente livro busca explicitar, com base no pensamento 

de Piaget, a lógica enquanto axiomatização das estrutu-

ras operatórias do sujeito, mas não se limitando a elas. 

Como veremos, as estruturas lógicas são formalizações 

das estruturas operatórias do pensamento do sujeito, ou, 

em outras palavras, as estruturas lógico-matemáticas são 

estruturas operatórias formais específicas.

Para Piaget, o conhecimento é um processo contínuo 

de construções que se origina das atividades do sujeito 

e nelas. As estruturas lógicas, enquanto conhecimentos 

científicos, resultam desse processo contínuo de constru-

ção. Nesse contexto, buscaremos aqui identificar algumas 

das estruturas operatórias do pensamento do sujeito para 

mostrar as relações dessas estruturas com as estruturas 

lógicas (e matemáticas), iniciando com uma estrutura psi-

cológica construída por ele no primeiro período de seu de-

senvolvimento, que Piaget denomina de sensório-motor, 

cuja estruturação se dá por meio de ações propriamente 

ditas sobre objetos físicos. 
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Nesse sentido, quando nos perguntamos como o sujei-

to epistêmico compreende as estruturas lógico-matemá-

ticas abstratas, no contexto da Epistemologia Genética, 

estamos justamente buscando as relações que podem ser 

estabelecidas entre as estruturas epistêmico-psicológicas 

e as mais diversas estruturas da Lógica e da Matemáti-

ca. Nossa hipótese então é a de que o sujeito epistêmico 

(sujeito do conhecimento) compreende as estruturas abs-

tratas por meio de um sistema de operações sobre signos 

(e, no caso das geometrias, por meio de um sistema de 

signos e símbolos). A pergunta que nos fazemos, diante 

do exposto, é: como explicitar o funcionamento de uma 

estrutura epistêmico-psicológica, cujo surgimento, no 

sujeito do conhecimento, se dá no período operatório for-

mal, por um processo ininterrupto de abstrações reflexi-

vas e experiências lógico-matemáticas iniciado nas ações 

sensório-motoras? 

Segundo Piaget (1978), ainda que a Lógica axioma-

tizada possa cortar todos os seus vínculos com o sujeito, 

tornando-se puramente formal, algumas perguntas ainda 

são necessárias: “quais as relações entre os procedimentos 

da formalização e os do pensamento ‘natural’? Que é que 

a lógica vem a formalizar? Por que depara a lógica com 

limites, como demonstrado por Gödel?” (p.40). 

Se buscarmos nas estruturas operatórias do sujeito 

os elementos que a Lógica formaliza, devemos levar em 

conta o processo histórico de construção que interessa a 

todos os níveis do desenvolvimento, desde os mais ele-

mentares até as formas das estruturas operatórias superio-

res (Piaget, 1980, p.320). 

Ao percorrer essa gênese de construção do conheci-

mento, devem-se deixar de lado as experiências internas, 

consideradas estaticamente, e levar em conta os meios 

pelos quais o sujeito passa de um conhecimento elemen-

tar rumo às formas superiores, por meio de abstração 
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reflexionante. Esta, segundo Piaget (1995), consiste em 

uma forma de abstração que “[...] procede de ações ou 

operações do sujeito” (p.4-5) e, a partir dessas ações ou 

operações, ela “[transfere] a um plano superior o que foi 

tirado de um nível inferior de atividade, do que advêm 

diferenças que levam necessariamente ao patamar de che-

gada a composições novas e generalizações”. Trata-se de 

uma abstração das próprias coordenações de suas ações 

(diferentemente de uma “abstração empírica” das pro-

priedades físicas dos próprios objetos físicos). 

Nesse contexto, à Psicologia estão reservadas, segun-

do o pensamento piagetiano, as condições de fato que se 

referem à formação dessas estruturas elementares e à pas-

sagem do plano de coordenação de ações ao da abstração 

reflexionante. Piaget (1980) considera, enfim, que “as 

pressuposições operatórias de tal axiomatização lógica 

são extraídas por abstração reflexionante das estruturas 

operatórias subjacentes do pensamento natural” (p.332). 

A Lógica poderá, então, formalizá-las enquanto sistema 

de operações abstratas. 

Cabe ainda evidenciar que tal abordagem epistemoló-

gica não se identifica com as formas de psicologismo, que 

reduzem as verdades lógicas e matemáticas à Psicologia. 

Segundo Piaget, diferentemente, trata-se da formalização 

de estruturas operatórias subjacentes ao pensamento, e 

não dos dados introspectivos da consciência. De acordo 

com o teórico (1980), “a consciência atinge apenas o resul-

tado dos processos mentais sem incidir sobre os seus me-

canismos íntimos e só descobre uma parte destes por meio 

de abstração reflexionante” (p.331). Portanto, os sujeitos 

não têm consciência das estruturas subjacentes aos seus 

processos mentais, e não se poderia reduzir a Lógica e a 

Matemática àquilo que se encontra em tais consciências, 

pois voltaríamos às concepções psicologistas, que empo-

brecem as formas abstratas que caracterizam as axiomati-

zações das teorias dessas áreas.
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Devemos, com isso, buscar, nas estruturas epistêmi-

co-psicológicas elementares, do ponto de vista genético, 

a constituição inicial das estruturas lógico-matemáticas 

abstratas. De fato, como afirma Piaget (2001), no caso da 

transitividade de relações seriais ou mesmo de encaixes 

topológicos no plano representativo, é possível encontrar 

sua equivalência funcional já no período sensório-motor, 

quando o sujeito tem uma inteligência prática. Por exem-

plo, “[...] quando um bebê levanta uma cobertura, sob a 

qual se tinha colocado um relógio, e percebe um chapéu 

(que se tinha escondido lá, sem que ele soubesse e sob o 

qual se colocou o relógio), imediatamente levanta o boné, 

esperando aí encontrar o relógio” (p.82). Nesse caso, con-

tinua: “compreende então, através da ação, uma espécie 

de transitividade das relações que se poderiam exprimir 

em palavras: ‘o relógio estava sob o chapéu, o chapéu sob 

a cobertura, donde o relógio está sob a cobertura’”.

É mais instrutivo, porém, de acordo com Piaget 

(1980), iniciar nossas análises nas “primeiras estruturas 

propriamente operatórias que se constituem [...] sob uma 

forma relativamente equilibrada e que servem de tram-

polim a todas as outras construções ulteriores” (p.347). 

Trata-se, como veremos, do período operatório concreto, 

sendo que os três tipos de estruturas que se apresentam 

na análise genética, nesse período, são sempre estruturas 

que recaem ora sobre objetos, ora sobre relações, ora sobre 

noções de vizinhança, de limite e de continuidade.3

 3 Respectivamente, as estruturas algébricas, as estruturas de ordem 

e as estruturas topológicas, consideradas estruturas-mães pelo 

grupo de matemáticos Nicolas Boubarki, com frequência citado 

por Piaget. Esses três tipos de estruturas são irredutíveis umas 

às outras. No entanto, fornecem entre si diversas combinações, 

gerando outras estruturas mais complexas e generalizadas do 

ponto de vista genético, bem como do ponto de vista matemático.
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Primeiramente, segundo ele, as operações elementa-

res provêm das ações: a operação reunião consiste numa 

interiorização do ato propriamente dito de reunir objetos. 

Portanto, tal ato – o de reunir, por exemplo – incide sobre 

o próprio objeto físico e se desenrola num contexto geral 

que ele denomina de experiência. Tal fato exprime uma 

das principais razões utilizadas por Piaget para justificar 

que a linguagem não é a única responsável pelo surgimen-

to das operações lógico-matemáticas elementares. Para o 

autor, existem origens mais profundas do que a lingua-

gem no que diz respeito à constituição das estruturas do 

período operatório concreto. 

O estudo das operações de classes e de relações mostra 

que as operações que possibilitam reunir ou dissociar as 

classificações ou seriações têm suas origens nas ações de 

organizar e desorganizar objetos, isto é, nas coordenações 

de ações, e, portanto, têm suas raízes do período sensório-

-motor. Logo, não é somente a linguagem que forma esse 

tipo de operação: podemos observar na inteligência sensó-

rio-motora o seu equivalente funcional.

No entanto, evidentemente, a linguagem fornece uma 

generalidade para tais estruturas de classes e de relações. 

A questão é considerar única e exclusivamente a lingua-

gem como sendo a origem desse pensamento operatório. 

Tal exemplo – e muitos outros poderiam ser dados – es-

clarece a origem das operações constitutivas de encaixa-

mentos representativos, por exemplo: têm suas raízes nas 

próprias coordenações motoras.4

 4 Nesse sentido, apesar de Piaget considerar que é mais instrutivo 

buscar nas estruturas operatórias elementares a constituição inicial 

das estruturas lógico-matemáticas, no Capítulo 2 relacionaremos 

uma estrutura sensório-motora, o grupo prático de deslocamentos, 

com uma estrutura matemática, o grupo, mostrando como essa é 

a forma matemática daquele. Isso nos parece necessário porque, 

primeiro, podemos mostrar que a origem das estruturas lógico-
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Portanto, para este livro, a linguagem não é suficiente 

para explicar o surgimento das estruturas lógico-mate-

máticas, uma vez que as raízes de tais estruturas estão 

no período sensório-motor (construindo-se através do 

período operatório concreto até chegar ao período opera-

tório formal ou hipotético dedutivo), assim definido por 

Piaget e colaboradores (1976; 2003; 2008), a inteligência 

consistindo em coordenar ações sobre as bases de uma 

inteligência prática ou perceptiva (portanto sensorial) e 

motora. 

Por meio desta breve discussão sobre algumas das 

concepções epistemológicas presentes na teoria de Jean 

Piaget, elaboramos nossa principal hipótese: o sistema de 

operações sobre signos é a estrutura epistêmico-psicoló-

gica que possibilita ao sujeito epistêmico a compreensão 

das mais variadas estruturas da Lógica e das Matemáticas 

abstratas.

De forma resumida, podemos dizer que a correspon-

dência entre as estruturas epistêmico-psicológicas e as es-

truturas matemáticas permite explicar como estas últimas 

são possíveis, na medida em que as primeiras assumem a 

forma delas, e como o sujeito entende as estruturas mate-

máticas, na medida em que elas são formas de um sistema 

de ações e operações, o que permite que ele venha a tomar 

consciência dessas formas. Nesse sentido, as estruturas 

abstratas são construídas através de abstrações reflexi-

-matemáticas está de fato nas ações sensório-motoras e, segundo, 

uma de nossas principais hipóteses é a de que o sujeito compreende 

essas estruturas por meio da sua representação através de um sis-

tema de operações parciais sobre signos. De forma geral, podemos 

correr o risco de pensar que o sistema de operações sobre signos é 

meramente um sistema linguístico, mas, como veremos, a gênese 

desse sistema está nas ações sensório-motoras, que tornam a sua 

análise muito mais profunda do ponto de vista psicogenético.
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vas e experiências lógico-matemáticas sobre operações do 

pensamento natural.

Para compreendermos o funcionamento do sistema de 

operações sobre signos, a estrutura epistêmico-psicológi-

ca que permite ao ser humano compreender as estruturas 

matemáticas específicas e abstratas, pressupomos que o 

correspondente funcional dessa estrutura pode ser encon-

trado nas ações sensório-motoras, que são, por sua vez, a 

base para qualquer tipo de conhecimento e, em especial, 

o científico, segundo a Epistemologia Genética. Além 

disso, como veremos, optamos por uma análise estrutural 

do ponto de vista genético, e não por uma análise fun-

cional, ou funcional e estrutural. Como nosso interesse 

é compreender a possibilidade do conhecimento das es-

truturas lógico-matemáticas, optamos por limitar nossa 

análise somente ao ponto de vista estrutural. 

Para realizar a análise da constituição das estruturas 

lógico-matemáticas pelo sujeito, através das relações pos-

síveis entre tais estruturas e as estruturas epistêmico-psi-

cológicas, no Capítulo 1 apresentaremos alguns conceitos 

lógico-matemáticos e, a partir de tais conceitos, buscare-

mos explicitar o que entendemos por formas matemáti-

cas, através das noções de estruturas (matemáticas) e de 

isomorfismos entre elas. 

No Capítulo 2, apresentaremos alguns aspectos da 

teoria de Piaget que dizem respeito ao período sensó-

rio-motor e mostraremos que, já na estruturação sen-

sório-motora, existem formas matemáticas no sentido 

definido anteriormente. Nesse capítulo, mostraremos 

que a gênese das estruturas abstratas está nas ações sen-

sório-motoras e que, de acordo com a teoria epistemo-

lógica de Piaget, encontramos os fundamentos para a 

compreensão das estruturas matemáticas nas ações e, por 

conseguinte, podemos dizer que em suas ações práticas 

o sujeito já possui uma estruturação que tem uma forma 
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lógico-matemática. Assim, os atos representativos que 

ele é capaz de realizar nos próximos estágios de seu desen-

volvimento são ações internas cada vez mais complexas e 

coordenadas em sistemas. 

No Capítulo 3, inspirados nos trabalhos de Tassina-

ri, explicitaremos uma estrutura matemática – a estrutura 

de digrafos-RPT – associada a uma estrutura epistêmico-

-psicológica – o sistema de esquemas de transfigurações. 

Além disso, analisaremos como esse sistema constitui uma 

estrutura epistêmico-psicológica necessária para com-

preender como se dá a passagem na qual a criança age 

sobre a experiência sensível até o surgimento das estruturas 

lógico-operatórias. 

Por fim, no Capítulo 4, elaboraremos nossas princi-

pais hipóteses para responder como o sujeito compreende 

as estruturas lógico-matemáticas abstratas a partir de um 

sistema de esquemas de transignações.
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