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2 
AS ESTRUTURAS 

EPISTÊMICO-PSICOLÓGICAS E UMA 
DE SUAS FORMAS NO PERÍODO 

SENSÓRIO-MOTOR

Então é preciso dizer, e isto em todos 

os níveis, que a ação – ponto de par-

tida comum das intuições imaginadas 

e das operações – acrescenta algo ao 

real, ao invés de simplesmente extrair 

(ou, como se diz, de “abstrair”) os 

elementos de sua própria construção. 

(Piaget, 1946, p.31)

Neste capítulo, apresentaremos alguns elementos da 

teoria de Piaget que dizem respeito ao período sensório-

-motor e mostraremos que, já na estruturação sensório-

-motora, existem formas matemáticas. Começaremos 

com duas noções fundamentais da Epistemologia Gené-

tica, que são conceitos centrais para o presente livro: a 

definição de estrutura para Piaget e a noção de estrutura 

epistêmico-psicológica. Também apresentaremos a es-

trutura grupo prático de deslocamentos, introduzida por 

Piaget (1970; 1978; 2008) e por Piaget e Inhelder (2002) e 

explicitada por Marçal e Tassinari (2013). Por fim, argu-

mentaremos que o sujeito, no período sensório-motor, já 

possui uma estruturação que comporta uma forma mate-
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44  ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZ • RICARDO PEREIRA TASSINARI

mática, a qual, por sua vez, é fundamental para as cons-

truções ulteriores, ainda que tal forma seja inconsciente 

para esse sujeito.

As estruturas epistêmico-psicológicas

Iniciaremos esta parte com as duas noções fundamen-

tais da Epistemologia Genética centrais para este livro: a 

de estrutura para Piaget e a de estrutura epistêmico-psi-

cológica. 

Começaremos com uma breve descrição de algumas 

das principais propostas epistemológicas do construti-

vismo de Piaget, para então apresentarmos a definição de 

estrutura e darmos alguns exemplos de estruturas epistê-

mico-psicológicas, iniciando pelo grupo prático de deslo-

camentos (GPD).

Segundo Piaget (1971), a Epistemologia Genética tem 

como propostas: (i) descobrir a gênese dos diversos co-

nhecimentos, isto é, “pôr a descoberto as raízes das di-

versas variedades de conhecimento” (p.14); e (ii) analisar 

a evolução desses conhecimentos, desde as suas apresen-

tações mais elementares até o conhecimento e o raciocínio 

científico. Preocupa-se, por conseguinte, em saber como 

ocorre a passagem de estado de um conhecimento inferior 

para outro superior, considerando não somente os conhe-

cimentos individuais, mas levando em conta uma análise 

histórico-crítica da ciência, ou seja, o progresso de todo o 

conhecimento científico. Piaget (1971) escreve:

Ora, como toda ciência está em permanente transfor-

mação e não considera jamais seu estado como definitivo, 

[...] este problema genético, no sentido amplo, engloba 

também o do progresso de todo conheci mento científico. 

(p.14)
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COMO É POSSÍVEL O CONHECIMENTO MATEMÁTICO?  45

Além disso, ele considera a Epistemologia Genética 

um campo de conhecimento de natureza interdisciplinar, 

uma vez que suscita, ao mesmo tempo, questões de fato e 

de validade. Caso se tratasse apenas de questões de fato, 

seria o mesmo que reduzir a epistemologia “a uma psico-

logia das funções cognitivas e esta não é competente para 

resolver questões de validade” (Piaget, 1973, p.14). Caso 

se tratasse, por outro lado, somente de questões de vali-

dade, ela se confundiria com a Lógica, sendo que “o pro-

blema não é puramente formal, mas chega a determinar 

como o conhecimento atinge o real” (p.14) e, portanto, 

preocupa-se com as relações que o sujeito estabelece com 

o seu meio.

Nesses moldes, Piaget sustenta a ideia de que a Episte-

mologia Genética é a teoria do conhecimento que suscita, 

necessariamente, dois tipos de questões, as de fato e as de 

validade,1 e, justamente por isso, foram necessárias suas 

pesquisas em Psicologia Genética para que esta pudesse 

contribuir para o campo da Epistemologia. Segundo o 

próprio autor (1973):

O primeiro objetivo que a Epistemologia Genética 

persegue é, pois, por assim dizer, de levar a Psicologia a 

sério e fornecer verificações em todas as questões de fato 

que cada Epistemologia suscita necessariamente, mas 

substituindo a Psicologia especulativa [...] por meio de 

análises controláveis. (p.13)

 1 No que se refere às questões de fato, Piaget (1971) busca enten-

der e explicitar o “[...] estado dos conhecimentos em um nível 

determinado e a passagem de um nível ao seguinte”. Já acerca das 

questões de validade, ele faz uma “avaliação dos conhecimentos 

em termos de aprimoramento ou de regressão, estrutura formal dos 

conhecimen tos” (p.14, grifo nosso).
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46  ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZ • RICARDO PEREIRA TASSINARI

É justamente nas suas pesquisas em Psicologia Gené-

tica que encontramos a explicitação dos fatos que estão 

ligados ao desenvolvimento do sujeito epistêmico, o sujei-

to do conhecimento, por meio de sua ação sobre o objeto. 

Logo, em linhas gerais, o que Piaget chama de Epis-

temologia é o estudo do conhecimento que se estabelece 

na relação entre indivíduo e objeto, por meio da interação 

entre ambos, bem como o estudo do conhecimento cientí-

fico, de sua gênese e de seu desenvolvimento.

Segundo a Epistemologia Genética, a gênese e o de-

senvolvimento desse conhecimento acontecem por meio 

de estruturas que são necessárias para que o sujeito epis-

têmico se desenvolva e venha a conhecer. No entanto, 

para Piaget (1971), “[...] o conhecimento não poderia ser 

concebido como algo predeterminado nas estruturas in-

ternas do indivíduo”, tampouco “[...] nos caracteres pree-

xistentes do objeto, pois estes só são conhecidos graças 

à mediação necessária dessas estruturas” (p.13).2 Essas 

estruturas, portanto, se constroem mediante a interação 

que o sujeito realiza, por meio de sua ação sobre o objeto, 

de diversas formas.

A noção de estrutura, em Piaget, remete a um sistema 

de relações no qual são estabelecidas certas noções sistê-

micas: a de totalidade (o todo não é apenas a soma de suas 

partes), a de autorregulação (uma estrutura estabelece um 

 2 Essas concepções englobam a crítica que Piaget (1973) faz ao aprio-

rismo e ao empirismo, de forma geral. Sobre o apriorismo, grosso 

modo, ele sustenta que existem, sem dúvida, certas “tendências 

especulativas e [...] desprezo da verificação efetiva”, sendo que, 

com relação às formas a priori, “não basta analisar a consciência 

dos sujeitos, mas suas condições preliminares” (p.12). No que diz 

respeito ao empirismo, ele sustenta que, “se se quiser abranger o 

conjunto dos conhecimentos apenas pela ‘experiência’, não se pode 

justificar tal tese senão procurando analisar o que é experiência 

e acaba-se então por recorrer às percepções, às associações e aos 

hábitos, que são processos psicológicos” (p.11).
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sistema fechado e qualquer relação entre seus elementos 

resulta, por assim dizer, num elemento próprio dele) e 

transformação (pela qual, grosso modo, existe a possibili-

dade de o sistema se organizar e passar de um estado de 

menor complexidade a um estado de maior complexida-

de). Segundo o próprio Piaget (1979):

Uma estrutura é um sistema de transformações que 

comporta leis enquanto sistema [...] e que se conserva ou 

se enriquece pelo próprio jogo de suas transformações, 

sem que estas conduzam para fora de suas fronteiras ou 

façam apelo a elementos exteriores. Em resumo, uma 

estrutura compreende os caracteres de totalidade, de 

transformações e de autorregulação. (p.6)

Essa concepção estrutural, bem como a noção de que 

o conhecimento é construído pelo sujeito por meio de sua 

interação com o objeto, ambas presentes na teoria piage-

tiana, nos fornecem ferramentas relevantes para uma pos-

sível formalização e solução do problema proposto sobre 

a análise do conhecimento científico por meio de uma 

exploração lógico-matemática. Sobre isso, Piaget (1979) 

afirma:

De modo tal que um dos meios mais instrutivos para 

analisar as suas ações é construir, em equações ou em 

máquinas, modelos de “inteligência artificial” e fornecer 

delas uma teoria cibernética para atingir as condições 

necessárias e suficientes, não de sua estrutura em abs-

trato (a álgebra faz isto), mas de sua realização efetiva e 

de seu funcionamento. (p.37)

Sobre a noção geral de estrutura, Ramozzi-Chiarot-

tino (1972) afirma que, de acordo com Piaget, “[...] há 

estrutura quando os elementos estão reunidos em uma 

Miolo_Conhecimento_matematico_(GRAFICA).indd   47Miolo_Conhecimento_matematico_(GRAFICA).indd   47 06/01/2016   15:59:3306/01/2016   15:59:33



48  ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZ • RICARDO PEREIRA TASSINARI

totalidade, apresentando certas propriedades enquanto 

totalidade, e quando as propriedades dos elementos de-

pendem inteira ou parcialmente das características da to-

talidade” (p.14). 

Com essa apresentação e com a discussão de alguns 

elementos da Epistemologia Genética de Jean Piaget, po-

demos, pois, chegar ao entendimento de estruturas que 

são necessárias ao conhecimento do sujeito epistêmico, 

isto é, as estruturas epistêmico-psicológicas, as quais, se-

gundo os estudos dele e de seus colaboradores, se cons-

troem através da interação entre o sujeito e o seu meio. 

Por definição: “A estrutura mental [que denominamos 

estrutura epistêmico-psicológica] é a estrutura orgânica 

responsável pela capacidade humana de estabelecer rela-

ções, condição de todo conhecimento possível” (Ramossi-

-Chiarottino, 1984, p.34). Nesse sentido, damos o nome 

de estrutura epistêmico-psicológica (ou estrutura mental) 

àquelas estruturas que surgem da organização das ativi-

dades do sujeito ao interagir com o objeto em um contexto 

de experiência (seja física ou lógico-matemática, seja por 

meio de ações ou de operações).3

A teoria de Piaget procura explicar como o sujeito em 

desenvolvimento conquista as estruturas necessárias ao 

conhecimento, desde o seu nascimento, no primeiro pe-

ríodo, concebido como nível sensorial-motor, passando 

pelos níveis intermediários e chegando até o último nível, 

o do período das operações teóricas, presentes na ciência 

contemporânea, por exemplo. Sobre essa concepção de 

desenvolvimento, Piaget (1979) escreve:

 3 Tal denominação nos parece necessária para distinguir da noção 

de estruturas matemáticas específicas e abstratas, definidas no 

capítulo anterior. Ambas as formas de estrutura possuem as carac-

terísticas da estrutura, em sentido amplo, segundo Piaget, como 

citado anteriormente: totalidade, transformações e autorregulação.
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Certamente, as estruturas humanas não partem do 

nada e, se toda estrutura é o resultado de uma gênese, é 

preciso admitir resolutamente, em vista dos fatos, que 

uma gênese constitui sempre a passagem de uma estru-

tura mais simples a uma estrutura mais complexa e isso 

segundo uma regressão infinita [...]. Há, portanto, dados 

de partida a assinalar à construção das estruturas lógicas, 

porém, não são nem primeiros, já que marcam apenas o 

início de nossa análise, em falta de poder remontar mais 

alto, nem estão já na posse daquilo que será, ao mesmo 

tempo, tirado delas e apoiado sobre elas na sequência da 

construção. (p.34)

Além disso, devido ao caráter interacionista da teoria 

de Piaget, isto é, à forma como o conhecimento emerge da 

relação que o sujeito estabelece com o meio, modificando-

-o e sendo modificado por ele, a ação constitui um dos 

fundamentos para o conhecimento do sujeito e, por con-

seguinte, é essencial para a teoria epistemológica. 

Segundo Piaget (1973), o conhecimento não está na 

cópia do real, mas sim em “agir sobre ele e transformá-lo 

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

estão ligadas estas ações” (p.15). 

Nesse contexto, “é ação toda conduta (observável ex-

teriormente, inclusive por interrogatório clínico) visando 

a um objetivo do ponto de vista do sujeito considerado” 

(Apostel et al., 1957, p.43). Tais condutas observáveis 

acontecem “[...] quando qualquer coisa, fora de nós ou 

em nós (no nosso organismo físico ou mental), se mo-

dificou” (Piaget, 2001, p.15). Trata-se, por isso, de um 

reajustamento de conduta devido à mudança ocasionada 

pelo meio. Assim, para o autor:

A ação é desequilibrada pelas transformações que 

aparecem no mundo, exterior ou interior, e cada nova 
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conduta vai funcionar não só para restabelecer o equi-

líbrio, como também para tender a um equilíbrio mais 

estável que o do estágio anterior a esta perturbação. (Pia-

get, 2001, p.16)

A estrutura das ações possíveis constitui, portanto, a 

forma de interação que permite ao sujeito conhecer. E, 

como são estruturas necessárias para a aquisição desse 

conhecimento, podemos inferir que a estrutura das ações 

possíveis constitui a forma de interação que possibilita ao 

sujeito construir as outras estruturas epistêmico-psicoló-

gicas e, por isso mesmo, é fundamental na teoria de Piaget.

Na medida em que o sujeito executa ações semelhan-

tes, verifica-se a possibilidade de “repetição”4 da ação 

executada, sendo que essa “generalização da ação” é con-

siderada, na teoria de Piaget, um esquema de ação. Por 

conseguinte, a noção de esquema é pensada como um 

aspecto estrutural das construções funcionais, as quais 

se transferem ou generalizam no momento da repetição 

da ação. Ramozzi-Chiarottino (1972) faz essa alusão de 

forma clara:

O esquema é aquilo que é generalizável numa deter-

minação ação. O esquema de sugar corresponde ao saber 

sugar, independente do que é sugado. Todo esquema 

tende a assimilar todo objeto, de tal maneira que uma vez 

construído um certo esquema, o de sugar, por exemplo, 

a criança tende a sugar tudo o que toca. Posteriormente 

com a construção dos esquemas de olhar e pegar, tentará 

 4 A ação, para Piaget, ocorre em determinado tempo e espaço e, 

logo, não pode ser repetida. No entanto, podemos encontrar um 

padrão de semelhança nas ações executadas pelo sujeito. Assim, 

ao “puxar” um cordão, por exemplo, e ao executar novamente essa 

ação, diz-se que há, nesse caso, um padrão na ação.
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pegar tudo o que olha e a olhar tudo o que pega. Os novos 

esquemas resultam sempre dos anteriores, na medida 

que implicam uma coordenação destes últimos. Assim 

o “saber puxar” depende do “saber pegar” e do “saber 

olhar”, da mesma maneira que os primeiros esquemas, 

como o de sugar, olhar etc., dependeram de estruturas 

motoras hereditárias.

[...] O esquema funciona como um conceito prá-

tico no sentido de que na presença de um objeto novo a 

criança tenta assimilá-lo, aplicando-lhe sucessivamente 

todos os esquemas dos quais dispõe, como se se tratasse 

de defini-lo pelo uso. (p.10-1)

Segundo Piaget, conforme passamos a dispor, cada vez 

mais, de esquemas de ação, podemos constatar a genera-

lização desses esquemas pelos processos de assimilação 

e acomodação, esquematizando essas ações em sistemas 

que, segundo Ramozzi-Chiarottino (1972), “coordenam 

as ações e que permitem as classificações dos objetos e as 

relações entre eles” (p.13). Daí conclui-se que um sistema 

de esquemas de ação é o nome dado ao conjunto de todos 

os esquemas de ação dos quais o sujeito dispõe, de forma 

coordenada. Esta forma pode ser verificada no sentido de 

que, dentro do sistema, o próprio sujeito coordena os es-

quemas enquanto interage com o objeto. Essa coordenação 

dos esquemas pode ser constatada, por exemplo, segundo 

Ramozzi-Chiarottino (1972), na conduta de uma criança: 

Quando lhe apresentamos um objeto “novo”: o 

objeto será sucessivamente apanhado, chupado, balan-

çado, esfregado etc., como se, para conhecê-lo, a criança 

tentasse ver em que esquemas se encaixa. Estes esquemas 

se relacionam entre si de várias formas: tudo que pode 

ser pegado pode ser olhado, mas a recíproca não é ver-

dadeira; há objetos que podemos pegar e ouvir, outros 
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que possuem a primeira propriedade sem a segunda [...]. 

Em suma, há uma esquematização sensorial motora que 

comporta uma certa estrutura de “classificação operató-

ria” ainda bem elementar. (p.12)

Na medida em que o sujeito coordena suas ações e, 

consequentemente, seus esquemas de ações, ele também 

vai coordenando e complexificando seu sistema de esque-

mas de ações, de forma que, a cada complexificação, dada 

sempre por sua interação com o meio, ele consegue orga-

nizar o mundo, cada vez mais, culminando na construção 

do seu real.

Piaget e Inhelder (2002) denominam uma dessas ações 

de deslocamento (1970; 1978; 2002; 2008). Trata-se da 

ação que engloba os deslocamentos dos objetos no espaço 

e os do próprio sujeito. No livro A construção do real na 

criança (1970), Piaget faz uma descrição detalhada da es-

trutura epistêmico-psicológica que se constitui mediante 

as interações espaciais que o sujeito realiza enquanto in-

terage com o mundo, qual seja, o grupo prático de deslo-

camentos. Tal estrutura, construída pelo sujeito, faz parte 

do seu sistema de esquemas de ação, como descrito, sendo 

que, a partir da interação com o meio, ele constrói o seu 

real por meio de esquemas de ação coordenados, consti-

tuindo a estrutura mencionada.

Como visto, a ação de deslocar refere-se ao desloca-

mento dos objetos no espaço, bem como do deslocamento 

que o próprio sujeito realiza nesse espaço. Piaget (1978) 

explica: “[...] coordenar ações quer dizer deslocar objetos, 

e na medida em que esses deslocamentos são submetidos a 

coordenações, o ‘grupo de deslocamentos’ [permite] atri-

buir aos objetos posições sucessivas” (p.8). No que se re-

fere especificamente ao sujeito, ele salienta que, para que 

os deslocamentos já percebidos (portanto coordenados) 

sejam representados por esse sujeito,
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[...] é preciso que os objetos submetidos a deslocamento 

sejam considerados como coisas que se movem em rela-

ção recíproca ou em relação a certos pontos de referência; 

portanto, é imprescindível que se estabeleça entre eles 

um conjunto de relações espaciais. [Além disso] é preciso 

que o próprio sujeito se conceba como um objeto entre os 

demais elementos em jogo e represente os seus próprios 

deslocamentos como relativos aos das outras coisas. (Pia-

get, 1970, p.100)

A estrutura grupo prático de deslocamentos, como ve-

remos, se constitui no período sensório-motor, primeiro 

período do desenvolvimento do sujeito epistêmico consi-

derado por Piaget. Tal período se refere a uma estrutura-

ção do real que acontece puramente por meio de ações e 

esquemas de ações motoras e é anterior a toda e qualquer 

representação, inclusive a linguagem. Assim, o pensa-

mento, nesse período, consiste nessa coordenação de ações 

sobre as bases de uma inteligência prática e independe de 

qualquer tipo de representação. Mais do que isso: esse 

período se mostra como condição necessária para supor 

evocações representativas do sujeito, sejam quais forem. 

Passemos então ao grupo prático de deslocamentos.

Uma estrutura epistêmico-psicológica: 
o grupo prático de deslocamentos (GPD)

Apresentaremos inicialmente a estrutura epistêmico-

-psicológica grupo prático de deslocamentos, introduzida 

por Piaget e Inhelder (1970; 1978; 2002; 2008). Por meio 

de uma representação vetorial dos deslocamentos e de uma 

operação que denominaremos de composição de desloca-

mentos, verificaremos como tal estrutura tem a forma da 

estrutura matemática de grupo, conforme Definição 1.9.
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Deslocamento e composição de deslocamentos

Para a descrição da estrutura epistêmico-psicológica 

grupo prático de deslocamentos, consideremos inicial-

mente a seguinte situação, descrita por Piaget (1970):

Laurent, ao 0; 11 (22),5 está sentado entre duas almo-

fadas A e B. Escondo, alternadamente, meu relógio sob 

cada uma delas: Laurent procura constantemente o objeto 

no lugar onde ele veio a desaparecer, ou seja, tanto em 

A como em B, sem ficar preso a uma posição privilegiada 

como no decorrer da fase precedente. (p.67)

Nessa citação, é possível perceber que Laurent con-

sidera o deslocamento do objeto (relógio) do ponto A – 

ponto do qual o objeto partiu – até o ponto B – ponto onde 

ele desapareceu. Podemos dizer que há um conhecimento 

prático, pelo sujeito, do deslocamento de A a B do objeto. 

Tal consideração nos permite perguntar sobre a estru-

tura dos deslocamentos que a criança coordena, seja de 

objetos, seja dos seus próprios deslocamentos, e, a partir 

daí, explicitar6 a estrutura epistêmico-psicológica grupo 

prático de deslocamentos.

Iniciaremos pela representação dos pontos do espaço e 

dos deslocamentos do sujeito ou de um objeto, conforme 

Marçal e Tassinari (2013).

Sejam os pontos do espaço representados pelas letras 

latinas maiúsculas A, B, C etc. Como vimos, um sujeito 

 5 Piaget utiliza a notação x; y (z) para indicar as idades dos sujeitos 

observados em dada situação experimental. As letras x, y, z indi-

cam, respectivamente, a idade, o mês e o dia do sujeito quando este 

foi submetido ao experimento. Por exemplo, 0; 11 (22) indica que 

Laurent tem 0 ano, 11 meses e 22 dias de idade.

 6 Tal explicitação está de acordo com as descrições que Piaget e cola-

boradores realizam em sua obra. Cf. A construção do real na criança 

(1970); A Epistemologia Genética (1978); A psicologia da criança 

(2002); e O nascimento da inteligência na criança (2008).
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ou objeto que parte do ponto A e chega até o ponto B (ou 

de B até C) realizou um deslocamento AB (ou BC), que 

será representado aqui pela notação vetorial ,  etc. 

Do ponto de vista psicológico, o vetor representa justa-

mente a ação de deslocamento realizada pelo sujeito, ou o 

deslocamento do objeto do ponto A ao ponto B no espaço, 

cuja noção o sujeito constrói. Por exemplo, na citação an-

terior, temos os deslocamentos , , , , ,  

etc. do relógio, ao ser escondido nas almofadas e ser levado 

a um ponto C distante das almofadas A e B.

Considerando então o sistema de esquemas de ações, 

temos que a estrutura de tais deslocamentos se complexi-

fica, como mostra Piaget em todo o segundo capítulo do 

seu livro A construção do real na criança (1970).

Vamos supor, agora, que o sujeito consiga coordenar 

dois deslocamentos contíguos, por exemplo,  e . 

Do ponto de vista psicológico, isso quer dizer que ele pode 

partir (ou deslocar um objeto) do ponto A até o ponto B, e 

novamente partir do ponto B até um ponto C, entendendo 

que, com isso, realiza um deslocamento final . Denota-

remos por * (asterisco) a composição de dois deslocamen-

tos. No exemplo anterior, usamos  *  =  para 

expressar uma coordenação dos deslocamentos  e , 

resultando no deslocamento .

Assim definidas as representações dos deslocamentos 

e sua coordenação ou composição, vamos analisar o que 

vem a ser a estrutura epistêmico-psicológica grupo prá-

tico de deslocamentos e mostrar em que sentido ela tem 

a forma de uma estrutura abstrata de grupo matemático, 

conforme a Definição 1.9.

O grupo prático de deslocamentos

Conforme Marçal e Tassinari (2013, p.15), se repre-

sentarmos os deslocamentos e suas composições como 
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feito anteriormente, teremos então que o grupo prático de 

deslocamentos apresenta as seguintes propriedades:

1. Deslocamento nulo, representado, por exemplo, 

por , ,  etc.

2. Deslocamento inverso ou a conduta do retorno, no 

qual, para todo deslocamento, por exemplo, , 

existe o seu inverso .

3. A conduta do desvio, representa da, por exemplo, 

por  * (  * ) =  *  = (  * ) *  

=  * .

Vamos analisar cada uma dessas propriedades a partir 

dos conceitos introduzidos por Piaget e Inhelder (em es-

pecial, 1970; 1978; 2002; 2008) e inspirados no  artigo “O 

modelo ‘grupo prático de deslocamentos’ em Psicologia 

e Epistemologia Genética e sua formalização” (Marçal; 

Tassinari, 2013, p.6-18).

Existência de deslocamentos nulos

Vamos supor a composição de um deslocamento qual-

quer  com seu inverso . Neste caso, temos  *  

= . Esta equação expressa que o sujeito coordena dois 

deslocamentos de tal forma a realizar um deslocamento 

que parte do ponto A e retorna ao ponto A, representado 

por . Logo, todo deslocamento do tipo , ,  

representa o deslocamento nulo, ou o vetor nulo.

É possível explorar o significado algébrico do desloca-

mento nulo, quando representado em um sistema formal. 

Por exemplo, tomemos o deslocamento , resultado da 

composição de dois deslocamentos contíguos (adjacentes) 

e inversos, o que é representado pela equação  =  

*  [1]. Seja agora outro deslocamento qualquer cujo 

ponto de partida ainda seja A, por exemplo,  [2]. Fa-

zendo a composição de [1] com [2], temos: (  * ) * 
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 [3]. Da equação [1] e também por [3] temos que: (  

* ) *  =  *  = . Logo, podemos concluir 

que, ao compor o vetor nulo  com um vetor contíguo 

, o resultado é o próprio vetor .

Conduta do retorno

Para todo deslocamento  existe um único desloca-

mento inverso .

A conduta do retorno é um tipo particular de coor-

denação de deslocamentos realizada pelo sujeito, como 

observado por Piaget, em que, em sua prática, a criança 

sabe que pode voltar ao ponto de partida, daí o nome “re-

torno”. Ela consegue compor o deslocamento realizado 

inicialmente com o deslocamento inverso, voltando ao 

ponto de onde partiu, “anulando” seu deslocamento ou o 

de um objeto qualquer.

Se representamos o deslocamento inicial por , 

temos que seu deslocamento inverso é . Logo, segundo 

Piaget, se a criança é capaz da conduta do retorno, então, 

para todo deslocamento, ela sabe realizar um deslocamen-

to inverso a ele.

Conduta do desvio

O sujeito pode coordenar seus deslocamentos de 

forma mais complexa. Por exemplo, consideremos três 

deslocamentos: , , . Como podemos verificar, 

as composições dos três resultam em , ou seja, (  * 

) *  = .

No entanto, consideremos a seguinte observação:

Aos 1; 6 (8), Jacqueline joga uma bola sob um sofá. 

Mas, em vez de se abaixar, imediatamente, e de procu-
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rá-la no chão, ela olha o local, compreende que a bola 

atravessou o espaço situado sob o sofá e se coloca em 

marcha para ir atrás desse. Entretanto, há uma mesa à 

sua direita e o sofá está encostado em uma cama à sua 

esquerda, ela começa por virar as costas ao local onde a 

bola desapareceu, em seguida ela contorna a mesa e, por 

fim, chega atrás do sofá, diretamente no lugar certo. Ela, 

portanto, contornou o círculo por um itinerário diferente 

daquele do objetivo e elaborou, assim, um “grupo” por 

representação do deslocamento invisível da bola e do “des-

vio” a cumprir para reencontrá-la. (Piaget, 1970, p.190)

Tal situação evidencia que houve a necessidade de um 

desvio no deslocamento de Jaqueline para ela pegar nova-

mente a bola, devido a um conjunto de objetos que obs-

truiu o caminho direto à bola. Nesse caso, para alcançar a 

bola, foi preciso que ela coordenasse seus deslocamentos 

frente à impossibilidade de se deslocar diretamente até 

seu objetivo. Quando o sujeito é capaz de desviar de obs-

táculos por meio de deslocamentos equivalentes àquele 

que o levaria diretamente ao seu objetivo, como na citação 

anterior, diz-se que ele é capaz da conduta do desvio.

Consideremos dois pares de vetores:  e ,  

e . Compondo os dois primeiros, temos que:  * 

 = . Compondo os dois últimos, temos que:  

*  = . Logo, verificamos uma equivalência entre 

a primeira e a segunda composição: nos dois casos, o su-

jeito realiza um deslocamento que parte do ponto inicial 

A e chega ao ponto D, no primeiro caso passando por 

B e no segundo, por C. Ou seja, podemos representar a 

conduta do desvio pela equação  *  =  * . 

Essa coordenação expressa exatamente a propriedade da 

associatividade da operação * :  * (  * ) = (  * 

) * .
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Segundo Piaget, a criança está de posse do grupo prá-

tico de deslocamentos, pelo qual ela constrói a noção de 

espaço, na medida em que coordena suas ações de deslo-

camentos em uma estrutura epistêmico-psicológica que 

apresenta as seguintes características: (i) o deslocamento 

enquanto ação coordenada; (ii) a composição de dois des-

locamentos; (iii) a conduta do retorno; (iv) o deslocamen-

to nulo; (v) a conduta do desvio. Ou seja, o significado 

psicológico do grupo prático de deslocamentos é:

[...] a) um deslocamento AB e um deslocamento BC 

podem coordenar-se num único deslocamento AC, que 

ainda faz parte do sistema; b) todo deslocamento AB 

pode inverter-se em BA, donde a conduta do “retorno” 

ao ponto de partida; c) a composição do deslocamento 

AB e do seu inverso BA dá o deslocamento nulo AA; d) 

os deslocamentos são associativos, o que quer dizer que, 

na sequência ABCD, temos AB + BD = AC + CD: isto 

significa que um mesmo ponto D pode ser atingido a par-

tir de A por caminhos diferentes [...] o que constitui a 

conduta do “desvio”. (Piaget, 2002, p.22)

Assim, a estrutura epistêmico-psicológica grupo prá-

tico de deslocamento nos permite fazer uma correlação 

direta com a estrutura matemática abstrata de grupo, dis-

cutida anteriormente (Definição 1.9), o que nos leva à 

próxima seção.

As formas matemáticas no período 
sensório-motor

A explicitação da estrutura epistêmico-psicológica 

grupo prático de deslocamento na parte anterior nos con-

duz a uma pergunta fundamental neste momento: Exis-
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te uma forma matemática já no período sensório-motor, 

entendendo-se por forma matemática as estruturas mate-

máticas abstratas, já definidas neste livro? Isto é, o sujeito, 

no período sensório-motor, já possui uma estruturação 

que comporte uma forma matemática e que é fundamen-

tal, inclusive, para as construções ulteriores, ainda que 

tal forma seja inconsciente para ele? Nesta parte, tenta-

remos responder a essas questões, estabelecendo uma re-

lação entre o grupo prático de deslocamento e o grupo 

matemático.

Lembremos então que, do ponto de vista deste livro, a 

estrutura abstrata de grupo é a forma matemática de todas 

as estruturas matemáticas que satisfazem os axiomas de 

grupo.

Passemos então à discussão de tais formas no período 

sensório-motor.

Seja G um conjunto não vazio e * uma operação binária 

em G. Pela Definição 1.9, (G, *) é um grupo se as seguin-

tes condições são satisfeitas:

G1) Existe e em G tal que, para todo a em G, a * e = 

e * a = a (elemento neutro).

G2) Para todo a em G, existe b em G, tal que a * b = 

b * a = e (elemento inverso).

G3) Para qualquer a, b, c em G, a * (b * c) = (a * b) * c 

(associatividade).

Consideremos então G como sendo o conjunto de des-

locamentos realizados pelo sujeito epistêmico e * a opera-

ção composição de deslocamentos vetoriais. Temos então 

que a estrutura (G, *) apresenta uma estrutura de grupo, 

pois satisfaz os axiomas da estrutura abstrata de grupo, 

quando constituída pelo sujeito. De fato:

G1) Deslocamento nulo e elemento neutro: existe  = 

 =  (=  =  =...) em G, tal que, para todo 

 em G,  *  =  *  = .
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G2) Conduta de retorno e elemento inverso: temos 

que, para todo  em G, existe  em G, tal que  = 

 =  =  *  = .

G3) Conduta do desvio e associatividade: para qual-

quer , ,  em G,  * (  * ) =  *  = 

(  * ) *  =  *  = .

Nesse caso, verificamos que as propriedades dos des-

locamentos realizados pelo sujeito no espaço satisfazem 

os axiomas da estrutura abstrata de grupo, caracterizan-

do a forma matemática da estrutura epistêmico-psico-

lógica grupo prático de deslocamentos como um grupo 

matemático.

Podemos assim responder a parte de nossa questão 

epistemológica, que é entender como o sujeito compreen-

de as estruturas lógico-matemáticas abstratas. Nossa 

hipótese, diante dos dados precedentes, é que, na medi-

da em que o sujeito epistêmico constitui seu sistema de 

esquemas de ação, já existe, em sua estruturação, uma 

forma matemática no sentido aqui definido. Entretanto, 

tal forma ainda é inconsciente para o sujeito, e um longo 

caminho terá que ser percorrido até que haja a possibili-

dade de tomada de consciência das formas matemáticas.
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