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1 
AS ESTRUTURAS MATEMÁTICAS

É impossível consagrar-se a uma exposição críti-

ca do estruturalismo sem começar pelo exame das 

estruturas matemáticas, e isso devido a razões 

não apenas lógicas, mas também pertencentes à 

própria história das ideias.

[...] parece incontestável que a mais antiga es-

trutura, conhecida e estudada como tal, foi a de 

“grupo”, descoberta por Galois, e que lentamen-

te conquistou as Matemáticas do século XIX.

[...] Fundamento da álgebra, a estrutura de grupo 

revelou-se de uma generalidade e de uma fecun-

didade extraordinárias. Encontramo-la em quase 

todos os domínios das Matemáticas e na Lógica; 

adquiriu uma importância fundamental na Física 

e é provável que o mesmo acontecerá um dia em 

relação à Biologia. É importante, pois, procu-

rar compreender as razões desse sucesso porque, 

podendo ser considerado como um protótipo das 

“estruturas”, e em domínios onde tudo o que se 

afirma deve ser demonstrado, o grupo fornece as 

mais sólidas razões para confiar em um porvir do 

estruturalismo quando reveste formas precisas. 

(Piaget, 1979, p.12)
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24  ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZ • RICARDO PEREIRA TASSINARI

Neste capítulo, apresentaremos nossa concepção de 

um tipo particular de forma matemática, a partir das no-

ções de estruturas e de isomorfismos entre estruturas. 

Para tal, seguiremos os seguintes passos: explicitaremos a 

definição de estrutura matemática específica, a partir do 

trabalho de Shoenfield (1967); apresentaremos a defini-

ção de operação parcial unitária e mostraremos como uma 

estrutura matemática específica A pode ser considerada 

como constituída de conjuntos de conjuntos de opera-

ções parciais unitárias no conjunto de indivíduos de A; 

exemplificaremos uma das mais importantes estruturas 

estudadas em Matemática, a estrutura de grupo, e abor-

daremos a noção de “estrutura matemática abstrata”, me-

diante a noção de sistema abstrato de Kleene (1952), para 

mostrar que o grupo é uma estrutura matemática abstrata; 

finalmente, explicitaremos o que entendemos por forma 

matemática para, nos capítulos posteriores, discutir a 

questão da existência de formas matemáticas nas estrutu-

ras epistêmico-psicológicas do sujeito epistêmico.

Estruturas matemáticas específicas

Para introduzir a definição de estrutura matemática es-

pecífica, vamos nos basear livro Mathematical Logic (Sho-

enfield, 1967), por se tratar de obra de referência na área. 

Comecemos, então, com algumas definições necessárias 

para a definição de estrutura matemática específica.1

 1 Shoenfield (1967, p.9) introduz inicialmente os conceitos de con-

juntos e mapeamento para depois derivar todos os outros a partir 

desses. Essa introdução inicial visa apenas estabelecer a terminolo-

gia e a notação, pois tais conceitos são em momento posterior trata-

dos axiomaticamente pelo autor. Neste livro, necessitamos apenas 
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COMO É POSSÍVEL O CONHECIMENTO MATEMÁTICO?  25

Definição 1.1. Dado um conjunto A, uma n-upla em A 

é uma sequência de n elementos (não necessariamente 

distintos) de A.

Notação 1.1. Denotamos por (a
1
, a

2
, …, a

n
) a n-upla 

cujos elementos são, respectivamente, a
1
, a

2
, …, a

n
 e por 

An o conjunto de todas as n-uplas em A.

Por exemplo, a n-upla (0, 3, 5, 5, 394) é uma 5-upla (ou 

quíntupla) no conjunto dos números naturais.

Temos então as seguintes definições, segundo Shoen-

field (1967, p.10):

Definição 1.2. Dado um conjunto A, um predicado n-ário 

em A é um subconjunto do conjunto de n-uplas em A.

Por exemplo, no conjunto dos números naturais, 

o predicado (relação ou propriedade) unário “x é par” é o 

conjunto {2, 4, 6, 8, …}; o predicado 2-ário (binário) “x é 

menor que y” é o conjunto {(x,y)  x < y}, ou seja, {(0,1), 

(0,2), (1,2), …}; e o predicado binário “x é maior que y” é 

o conjunto {(x,y)  x > y}, ou seja, {(1,0), (2,0), (2,1), …}.

Notação 1.2. Se P denota um predicado n-ário, então 

P(a
1
, a

2
, …, a

n
) denota que a n-upla (a

1
, a

2
, …, a

n
) está 

em P. Em especial, quando P é um predicado binário, es-

crevemos a
1 
P a

2
 para denotar que (a

1
, a

2
) está em P.

Por exemplo, escrevemos Par (2) para denotar que o 

número é par, e 0 < 1 para denotar que 0 é menor que 1.

estabelecer a terminologia e a notação relativas às estruturas mate-

máticas para, a partir daí, expor alguns resultados gerais sobre 

elas, motivo pelo qual também assumiremos, em nossa exposição, 

as noções de conjunto e mapeamento como noções primitivas, 

sem discutir a questão da fundamentação da Matemática a partir 

de teorias axiomáticas de conjunto (como se costuma fazer nos 

estudos contemporâneos em Lógica Matemática), pois ultrapassa 

o objetivo deste livro.

Miolo_Conhecimento_matematico_(GRAFICA).indd   25Miolo_Conhecimento_matematico_(GRAFICA).indd   25 06/01/2016   15:59:3306/01/2016   15:59:33



26  ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZ • RICARDO PEREIRA TASSINARI

Definição 1.3. Dados dois conjuntos A e B não vazios, 

um mapeamento F de A em B é uma atribuição de um 

objeto b em B para cada objeto a em A. Nesse caso, b é 

denominado valor de a segundo o mapeamento F, A de 

domínio de F e B de contradomínio de F.

Notação 1.3. Escrevemos F(a) para denotar o valor de a 

segundo o mapeamento F.

Definição 1.4. Uma função n-ária de A em B é um ma-

peamento de An em B.2

Por exemplo, a função sucessor s do conjunto dos nú-

meros naturais para o conjunto dos números naturais, tal 

que s(0) = 1, s(1) = 2, s(2) = 3 etc. é uma função unária; a 

função adição + do conjunto de pares de números naturais 

para o conjunto dos números naturais, tal que ao par (x,y) 

é atribuído o valor x+y, é uma função binária.

Podemos agora introduzir a definição de estrutura ma-

temática específica.3

Definição 1.5. Uma estrutura matemática específica A é 

constituída por:4 

 2 Ao considerar uma função n-ária como um mapeamento, pressu-

pomos que, na Definição 1.3, cada objeto a de A está relacionado 

com um único objeto b em B. Nesse caso, cada n-upla (a
1
, a

2
, …, 

a
n
) de An está relacionada com um único elemento b de B e, por-

tanto, a noção de função de A em B e a de mapeamento coinci-

dem. Buscamos definir função a partir da noção de mapeamento, 

pois acreditamos que esta é mais intuitiva ao leitor. Além disso, 

seguimos aqui o livro do Shoenfield (1967), no qual a definição de 

função se faz através da definição de mapeamento.

 3 Em geral, nos textos matemáticos, usa-se o termo “estrutura 

matemática” sem o adjetivo “específica”, como aqui. Entretanto, 

usamos esse adjetivo para distinguir as estruturas matemáticas 

abstratas que consideraremos mais adiante e que não satisfazem a 

definição introduzida neste momento. Assim, ambas, estruturas 

matemáticas específicas e estruturas matemáticas abstratas, serão 

consideradas tipos especiais de estruturas matemáticas.

 4 Essa noção é introduzida por Shoenfield (1967, p.18). No entanto, 

a definição de estrutura, em sua obra, como usualmente se faz em 
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COMO É POSSÍVEL O CONHECIMENTO MATEMÁTICO?  27

(i) Um conjunto não vazio A de elementos. A é de-

nominado o universo ou domínio da estrutura e os seus 

elementos são denominados indivíduos da estrutura.

(ii) Um conjunto P
A
 de predicados n-ários em An.

(iii) Um conjunto F
A
 de funções n-árias de An em A.

Por exemplo, podemos considerar a estrutura  N cons-

tituída por: (i) conjunto dos números naturais, com (ii) os 

predicados binários “x é menor que y” (denotada por <) e 

“x é maior que y” (denotada por >) e (iii) com as funções 

adição (denotada por +) e multiplicação (denotada por .). 

Neste caso, (i) N é o conjunto dos números naturais, 

(ii) P
A
 = {<, >} e (iii) F

A
 = {+, .}.

Notação 1.4. Escrevemos < A, P
A
, F

A
 > para denotar a 

estrutura matemática específica A, constituída pelo con-

junto  A, pelo conjunto de predicados n-ários P
A 

e pelo 

conjunto de funções n-árias F
A
.

Ocasionalmente, os conjuntos P
A
 e F

A
 podem ser va-

zios, finitos ou infinitos.

Por fim, pela Definição 1.5, podemos ainda conside-

rar que os predicados n-ários e as funções n-árias podem 

ser considerados, eles próprios, estruturas matemáticas. 

Com efeito, temos que, ocasionalmente, o conjunto P
A
 de 

predicados e o conjunto F
A
 de funções de uma estrutura A 

podem ser vazios. No caso de um predicado n-ário P, po-

Lógica Matemática, está definida em termos de linguagens de pri-

meira ordem. Nesse caso, o autor faz, na definição de estrutura, um 

mapeamento que leva cada símbolo não lógico (símbolos predicati-

vos n-ários e símbolos funcionais n-ários) da linguagem a predicados 

n-ários e funções n-árias da estrutura para a linguagem. Por outro 

lado, para tratarmos o estudo das estruturas lógico-matemáticas em 

termos de operações parciais unitárias, como faremos neste livro, é 

suficiente considerar a estrutura como conjuntos de indivíduos, de 

predicados n-ários e de funções n-árias e, para tal, não é necessária, 

por hora, a definição de linguagem de primeira ordem.
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28  ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZ • RICARDO PEREIRA TASSINARI

demos considerar que P determina biunivocamente uma 

estrutura A
P
 cujo domínio são os elementos relacionados 

por P, o conjunto de predicados é o conjunto unitário {P} 

constituído apenas por esse predicado P e o conjunto de 

funções n-árias é vazio. Analogamente, no caso de uma 

função n-ária f, podemos considerar que f determina biu-

nivocamente a estrutura A
f
 , cujo domínio são os elemen-

tos que se encontram no domínio e contradomínio de f 

(que, neste caso, será considerado o próprio conjunto A, 

uma vez que F
A
 é um conjunto de funções n-árias de An 

em A), o conjunto de predicados é vazio e o conjunto de 

funções é o conjunto unitário {f}constituído apenas por 

essa função f.

Temos então os seguintes resultados particulares im-

portantes para nossas análises posteriores.

Proposição 1.1. Os predicados n-ários são estruturas 

matemáticas.

Proposição 1.2. As funções n-árias são estruturas 

matemáticas.

Vemos assim como uma estrutura matemática pode 

ser definida de modo completamente geral e abstrato, 

considerando-se apenas um conjunto de indivíduos, os 

predicados n-ários e as funções n-árias entre eles.

Estruturas matemáticas específicas e 
operações parciais unitárias

Introduziremos primeiramente a definição de opera-

ção parcial unitária e mostraremos como uma estrutura 

matemática específica A pode ser considerada como cons-

tituída de conjuntos de conjuntos de operações parciais 

unitárias no conjunto de indivíduos de A.
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COMO É POSSÍVEL O CONHECIMENTO MATEMÁTICO?  29

Uma operação matemática5 pode ser considerada um 

procedimento sobre certos elementos. Usualmente, de-

fine-se operação matemática a partir da noção de função, 

mas introduziremos essa definição aqui a partir da noção 

de mapeamento, mais básica neste livro.

Definição 1.6. Dado um conjunto A, uma operação ma-

temática n-ária em A é um mapeamento do conjunto de 

n-uplas em A para o próprio A.

Por exemplo, a operação adição, no conjunto dos nú-

meros naturais, atribui ao par ordenado (2,3) o número 

natural 5. Notemos então que as funções sucessor s, adição 

+ e multiplicação . citadas anteriormente são operações 

matemáticas no conjunto dos números naturais, sendo que 

a operação s é uma operação unária, e as operações + e . são 

operações binárias.

Notemos então que uma operação matemática em A é 

uma função (Definição 1.4) n-ária de An em A.

Além disso, é condição necessária que uma operação 

n-ária tenha, para cada elemento ou n-upla do domínio, 

um e somente um elemento correspondente no contrado-

mínio. No entanto, podemos considerar certos tipos de 

operações que não estão definidas para todos esses ele-

mentos, o que leva à definição a seguir.

Definição 1.7. Dado um conjunto A, seja B um subcon-

junto de An; uma operação matemática parcial n-ária em 

A é um mapeamento de B em A, atribuindo, a cada n-upla 

pertencente a B (e cada n-upla pertencente a B é uma 

 5 O adjetivo “matemática” será usado para distinguir os dois diferen-

tes usos da noção de operação neste livro: utilizaremos “operação 

matemática” para designar as operações em Lógica e Matemática, 

no sentido que será definido a seguir, e simplesmente “operação” 

para designar as operações mentais estudadas pela Epistemologia 

Genética.
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30  ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZ • RICARDO PEREIRA TASSINARI

n-upla pertencente a An), um elemento correspondente 

em A.

Notemos que uma operação matemática parcial n-ária 

em A pode não estar definida para todos os elementos de 

An. Por exemplo, a operação divisão, no conjunto dos nú-

meros racionais, é uma operação parcial binária, pois não 

está definida para os casos em que o divisor é igual a zero.

Um aspecto importante para este livro é que n-uplas 

em A denotam tipos particulares de operações matemáti-

cas parciais em A, como veremos a seguir.

Definição 1.8. Dado um conjunto A não vazio, seja B um 

subconjunto unitário de An. Uma operação matemática 

parcial unitária e n-ária em A é um mapeamento de B em 

A, atribuindo à n-upla pertencente a B (que é uma n-upla 

em A) um único elemento de A. Em outras palavras, uma 

operação matemática parcial unitária em A é um mapea-

mento de apenas uma n-upla pertencente a An para um 

elemento de A. 

Assim, uma operação matemática parcial unitária está 

definida apenas para uma n-upla pertencente a An.

Notação 1.5. A operação parcial unitária que atribui o 

valor a
n+1

 à n-upla (a
1
, a

2
,…, a

n
) será denotada por (a

1
, 

a
2
,…, a

n
, a

n+1
).

 Por exemplo, o par (a
1
,a

2
) denota a operação matemá-

tica parcial definida apenas para o elemento a
1
, cujo valor, 

pela operação parcial, é o elemento a
2
; ou ainda, o par (0,1) 

denota a operação matemática parcial (operação sucessor, 

por exemplo) no conjunto dos números naturais, defi-

nida apenas para o elemento 0, cujo valor, pela operação 

parcial, é o elemento 1.

Notemos que a notação anterior implica, por outro lado, 

que toda n-upla pertencente a An denota uma operação 

parcial unitária em A: a n-upla (a
1
, a

2
, …, a

n
) denota a ope-

ração parcial unitária que atribui à (n-1)-upla (a
1
, a

2
, …, 
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a
n-1

) o valor a
n
, e ela é parcial, pois está definida somente 

para a (n-1)-upla (a
1
, a

2
, …, a

n-1
) do domínio An–1.

Esse resultado permite correlacionar as operações par-

ciais unitárias com as estruturas matemáticas. Vejamos 

como.

A partir da Definição 1.5, temos as seguintes propo-

sições.

Proposição 1.3. P
A
 é um conjunto de conjuntos de opera-

ções matemáticas parciais unitárias em A.

Demonstração. Por definição, como um predicado n-ário 

de An é um subconjunto do conjunto de n-uplas em A, 
então o conjunto P

A
 é um conjunto de subconjuntos de 

n-uplas de An. Como vimos anteriormente, as n-uplas 

de An denotam operações matemáticas parciais unitárias 

em An–1. Portanto, P
A
 é um conjunto de conjuntos de ope-

rações parciais unitárias em A.
Por exemplo, consideremos a estrutura dos números 

naturais com os predicados binários “x menor que y” (de-

signado por <) e “x maior que y” (designado por >). Nesse 

caso, temos para esses predicados, respectivamente, os 

conjuntos < = {(0,1), (0,2), (1,2),...} e > = {(1,0), (2,0), 

(2,1),...}. Assim, nessa estrutura, P
A
 = {<, >} = {{(0,1), 

(0,2), (1,2),...}, {(1,0), (2,0), (2,1) (0,2), (1,2), (2,2)…}}, 

e vemos claramente que P
A
 é um conjunto de conjuntos 

de operações parciais unitárias denotadas por (0,1), (0,2), 

(1,2),..., (1,0), (2,0) etc.

Proposição 1.4. F
A
 se constitui como um conjunto de 

conjuntos de operações matemáticas parciais unitárias 

em A.

Demonstração. Por definição, uma função n-ária f de 

An em A é uma atribuição de um valor a em A para cada 

n-upla (a
1
, a

2
, …, a

n
) de An. Assim, para cada atribuição 

por f de um valor a em A para cada n-upla (a
1
, a

2
, …, a

n
) 

está associada univocamente a operação parcial unitária 
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(a
1
, a

2
,…, a

n
, a) pertencente a An+1. Logo, à função f está 

associado univocamente um conjunto de operações parciais 

(a
1
, a

2
, …, a

n
, a), para o qual a = f(a

1
, a

2
, …, a

n
). Portan-

to, se F
A
 é um conjunto de funções n-árias de An para A, 

então temos que F
A
 se constitui como um conjunto de con-

juntos de operações matemáticas parciais unitárias em A.
Por exemplo, consideremos a estrutura com as funções 

+ (adição) e . (multiplicação) no conjunto dos números na-

turais. Nesse caso, a operação adição constitui o conjunto 

de operações parciais (x,y, x+y), isto é, {(0,0,0), (0,1,1), 

(1,0,1), (1,1,2), ...}, onde cada terna do conjunto é uma 

operação parcial unitária. Do mesmo modo, a operação 

multiplicação constitui o conjunto de operações parciais 

(x,y, x.y), isto é, {(0,0,0), (0,1,0), (1,0,0), (1,1,1), ...} e, no-

vamente, cada terna do conjunto é uma operação parcial 

ou função unitária. Logo, o conjunto F
A
 = {+, .} constitui 

o conjunto {{(0,0,0), (0,1,1), (1,0,1), (1,1,2), ...},{(0,0,0), 

(0,1,0), (1,0,0), (1,1,1), …}} que, claramente, é um con-

junto de conjuntos de operações parciais unitárias deno-

tadas por (0,0,0), (0,1,0), (0,1,1), (1,0,0), (1,0,1), (1,1,1), 

(1,1,2) etc.

A partir dos resultados apresentados, temos o seguinte 

resultado geral, que será central para este livro, pois per-

mite relacionar o conceito de estrutura matemática com 

o de estrutura epistêmico-psicológica em Epistemologia 

Genética.

 Uma estrutura matemática específica A pode ser 

considerada como constituída por conjuntos de con-

juntos de operações parciais unitárias em A.

Notemos, por fim, que, assim como um predicado 

n-ário ou uma função n-ária podem ser considerados es-

truturas matemáticas específicas, como vimos, uma ope-

ração parcial n-ária unitária (a
1
, a

2
,…, a

n
, a

n+1
) também 

pode ser considerada uma estrutura matemática especí-
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fica. Na medida em que uma operação parcial n-ária uni-

tária (a
1
, a

2
,…, a

n
, a

n+1
) pode ser considerada uma relação 

(n+1)-ária unitária, ou seja, o conjunto {(a
1
, a

2
,…, a

n
, 

a
n+1

)}, a operação parcial n-ária unitária (a
1
, a

2
,…, a

n
, 

a
n+1

) determina univocamente a estrutura A, cujo domínio 

é {a
1
, a

2
,…, a

n
, a

n+1
}, o conjunto de predicados é {{(a

1
, 

a
2
,…, a

n
, a

n+1
)}} e o conjunto de funções n-árias é vazio. 

Temos então o seguinte resultado particular, que será 

importante para nossas análises posteriores.

Proposição 1.5. As operações parciais unitárias são es-

truturas matemáticas.

Introduzidas as estruturas matemáticas específicas e 

os resultados a elas relacionados, vamos tratar a seguir 

outro tipo de estrutura matemática mais geral.

A estrutura de grupo e as estruturas 
matemáticas abstratas 

Nesta parte, primeiramente introduziremos uma das 

mais importantes estruturas estudadas em Matemática: a 

estrutura de grupo. Em seguida, trataremos a noção de es-

trutura matemática abstrata, introduzida através da noção 

de sistema abstrato de Kleene (1952), para mostrar que o 

grupo é uma estrutura matemática abstrata.

A estrutura de grupo6

Antes de apresentarmos as definições e os exemplos 

de grupos, consideremos a estrutura cujos indivíduos são 

os números inteiros Z apenas com a operação de adição +. 

 6 A exposição da estrutura algébrica de grupo, neste livro, foi ins-

pirada no livro Estruturas algébricas (Nascimento; Feitosa, 2013, 

p.37).
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Podemos elencar algumas propriedades da adição, como 

se segue.

G0) Para todo a e b em Z, (a + b) está em Z (fechamento).

G1) Para todo a em Z, existe 0 em Z, tal que a + 0 = 

0 + a = a (elemento neutro).

G2) Para todo a em Z, existe –a em Z, tal que a + (–a) 

= (–a) + a = 0 (elemento inverso ou simétrico).

G3) Para todo a, b, c em Z, a + (b + c) = (a + b) + c 

(associatividade).

Se considerarmos a operação de adição em estrutu-

ras nas quais os conjuntos de indivíduos são os números 

racionais, os números reais, os números complexos ou 

as matrizes reais m × n, as propriedades anteriores per-

manecem válidas. Existem muitos outros exemplos de 

estruturas com operações que satisfazem essas quatro 

propriedades (vejam-se os exemplos 1.1 e 1.2 a seguir), o 

que justifica um estudo genérico de estruturas com uma 

operação que satisfaz tais propriedades: são os grupos ma-

temáticos, estudados pela teorias dos grupos, conceito que 

surgiu do estudo de equações polinomiais realizado por 

Évariste Galois em 1832.

Definição 1.9. Sejam G um conjunto não vazio e * uma 

operação binária em G. Dizemos que (G, *) é um grupo se 

as seguintes 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 quaisquer a, b, c em G, a * (b * c) = (a * b) * c 

(associatividade).

Ao dizer que * é uma operação binária em G, a pro-

priedade do fechamento (G0), introduzida anteriormente, 
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é pressuposta, pois uma operação binária é uma função 

binária e, logo, está definida para todos os elementos do 

domínio, ou seja, para todo a, b em G, (a * b) está em G.

Um grupo (G, *) é abeliano ou comutativo se vale a 

propriedade:

G4) Para todo a, b em G, a * b = b * a (comutativa).

Exemplo 1.1. Tomemos o conjunto Z[√2] = {a + b√2: a, 

b em Z}. Temos que Z[√2] com a operação de adição é um 

grupo abeliano.

G0) Para mostrar que a propriedade de fechamento é 

satisfeita, precisamos mostrar que o resultado da adi-

ção de dois elementos do conjunto (isto é, com a forma 

a + b√2, com a, b em Z) está no conjunto (isto é, tem 

a forma a + b√2, com a, b em Z). Sejam então x, y em 

Z[√2]. Temos então que: x + y = (a + b√2) + (c + d√2) 

= a + c + (b + d)√2, e como (a + c) + (b + d)√2 está em 

Z[√2], pois a + c e b + d estão em Z, G0 é satisfeita.

G1) Existe em Z[√2] um elemento neutro para a adi-

ção, pois 0 + 0√2 é um elemento de Z[√2] e 0 + 0√2 = 0, 

que é elemento neutro para a adição em R.

G2) Para todo x em Z[√2], existe em Z[√2] um ele-

mento inverso de x para a adição, pois, se x tem a forma 

(a + b√2), com a, b em Z, então existe em Z[√2] o ele-

mento –x = –(a + b√2) = –a + (–b)√2, tal que x + (–x) 

= (–x) + x = x – x = 0.

G3) A associatividade é válida para o conjunto Z[√2] 

com a operação adição, pois, como os elementos de 

Z[√2] são elementos de R7 e a associatividade é válida 

para a adição em R, então ela é válida para a adição em 

Z[√2].

 7 R é o conjunto dos números reais. Como podemos verificar, esse 

conjunto, munido da operação usual de adição +, é um grupo, 

pois satisfaz as quatro propriedades enunciadas na Definição 1.9. 
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Vemos assim que Z[√2] com a adição é um grupo. 

Z[√2] é abeliano, pois a adição em R é comutativa.

Exemplo 1.2. Qualquer conjunto {a + br, com a, b em Z} 

em que r é um número irracional com a operação adição 

é um grupo. A demonstração desse enunciado é análo-

ga àquela do exemplo anterior, que é um caso particular 

desse enunciado com r = √2.

Exemplo 1.3. (N, +), no qual N é o conjunto dos núme-

ros naturais, não é um grupo, pois, por exemplo, 1 é um 

elemento de N, mas não existe um número n em N tal que 

1 + n = 0. Em outras palavras, (N, +) não admite elemento 

inverso.

Os grupos matemáticos apresentam algumas proprie-

dades que podem ser facilmente demonstradas a partir 

das propriedades apresentadas. Se (G, *) é um grupo, 

então podemos demonstrar, por exemplo, que: (i) o ele-

mento neutro de (G, *) é único; (ii) para todo elemento a 

do domínio de (G, *), o elemento inverso de a é único; e 

(iii) dada uma equação a * b = c, sempre podemos isolar 

um elemento do domínio de (G, *) da equação, pois, para 

todo a, b, c em G, se a * b = c, então a = c * b–1 e b = a–1* c, 

nas quais a–1 e b–1 são, respectivamente, os elementos in-

versos de a e b.

Estruturas matemáticas abstratas

O estudo das estruturas matemáticas, em especial dos 

grupos, nos conduz ao estudo das estruturas matemáticas 

abstratas, que apresentamos por meio da noção de estru-

tura de sistemas de objetos abstratos de Kleene (1952), 

Assim, < R, + > é uma estrutura de grupo. Notemos também que 

< R, + > é um grupo abeliano.
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autor que define sistemas de objetos como sendo cons-

tituídos “[...] por um conjunto ou classe ou domínio D 

(não vazio) [...] de objetos, entre os quais são estabelecidas 

certas relações” (p.25).

No entanto, tais objetos podem não ser diretamente 

reconhecidos por meio de suas características específi-

cas. Nesse caso, não temos uma especificação do que os 

objetos são, apenas os conhecemos através de algumas 

propriedades das relações (mais exatamente, proprie-

dades dos predicados n-ários e funções n-árias) que eles 

estabelecem entre si. Tais considerações nos conduzem 

à definição de sistemas de objetos abstratos. Segundo 

Kleene (1952):

Quando os objetos são conhecidos apenas através das 

relações do sistema, o sistema é abstrato. O que é estabele-

cido neste caso é a estrutura do sistema, e o que os objetos 

são, em quaisquer aspectos, exceto como se combinam 

no interior da estrutura, é deixado indeterminado. (p.25)

Assim, consideraremos que uma estrutura matemática 

abstrata é um conjunto de propriedades formais dos pre-

dicados n-ários e das funções n-árias das estruturas ma-

temáticas específicas, tais como definidas anteriormente. 

Lembremos que uma estrutura matemática específica é 

constituída por um conjunto de indivíduos, funções n-

-árias e predicados n-ários. Assim, uma estrutura ma-

temática abstrata diz respeito às propriedades formais 

das relações das estruturas matemáticas específicas. Para 

simplificar, neste livro consideraremos apenas estruturas 

matemáticas abstratas cujas propriedades formais podem 

ser expressas por axiomas em alguma teoria formal.

Por exemplo, as propriedades G0, G1, G2 e G3 da 

Definição 1.9 definem a estrutura matemática abstrata 

de grupo.

Miolo_Conhecimento_matematico_(GRAFICA).indd   37Miolo_Conhecimento_matematico_(GRAFICA).indd   37 06/01/2016   15:59:3306/01/2016   15:59:33



38  ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZ • RICARDO PEREIRA TASSINARI

Introduzidas as noções de estrutura matemática, tanto 

a específica quanto a abstrata, passaremos a seguir a dis-

cutir a noção de formas matemáticas, como será conside-

rada neste livro.

Formas matemáticas

Como definidas anteriormente, a estrutura matemáti-

ca específica e a estrutura matemática abstrata serão con-

sideradas aqui formas matemáticas.

Quanto às estruturas matemáticas específicas, como 

veremos a seguir, nós as consideraremos uma forma ma-

temática no sentido expresso por Piaget e outros autores: 

“O termo estrutura é empregado aqui no seu sentido clás-

sico (Russell-Whitehead) de conjunto das propriedades e 

relações comuns aos sistemas isomórficos” (Apostel et al., 

p.44, nota de rodapé).

Para melhor compreender como as estruturas matemá-

ticas específicas constituem uma forma matemática, vamos 

introduzir a definição de isomorfismo entre essas estrutu-

ras. Antes, algumas definições mostram-se necessárias.

Definição 1.10. Dada uma função f de A em B, A é deno-

minado domínio de f, B é o contradomínio de f, e a ima-

gem de f é o conjunto Im(f) = {b  B; b = f(a) para algum 

a  A}. Notemos que Im(f) é subconjunto de B.

Definição 1.11. Uma função f é sobrejetiva quando Im(f) 

= B. A função f é injetiva quando, para x, y pertencentes 

ao domínio da função, se x ≠ y, então f(x) ≠ f(y). A função 

f é bijetiva quando é injetiva e sobrejetiva.

Notemos que, se a função f: A  B é bijetiva, então: 

(1) por ela ser injetiva, temos associado a cada elemento da 

imagem apenas um elemento do domínio (pois, por con-

traposição da propriedade que define a função injetiva, 
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temos que, se f(x) = f(y), então x = y); (2) por ela ser sobre-

jetiva, cada elemento do contradomínio B está associado 

a um elemento do domínio A, já que o contradomínio e a 

imagem de f coincidem (pois, como f é sobrejetiva, então 

Im(f) = B); logo, (3) podemos atribuir a cada elemento y 

do contradomínio B um elemento x do domínio A, tal que 

f(x) = y, ou seja, é possível definir uma função inversa f–1 

tal que y = f –1(x).

Definição 1.12. Dizemos que duas estruturas < A, P
A
, 

F
A
 > e < A’, P

A’
, F

A’
 > são isomorfas e denotamos por 

A  A’ se existe uma função bijetiva I de A U P
A 

U F
A
 

em A’ U P
A’ 

U F
A’

, tal que as condições a seguir são 

satisfeitas.8

(i) I restrita ao conjunto A estabelece uma bijeção com 

o conjunto A’, ou seja, a cada elemento a de A está 

associado um elemento I(a) em A’ e, inversamente, 

a cada elemento a’ de A’ está associado um elemento 

I–1(a’) em A.
(ii) Para cada predicado n-ário p em P

A
, existe um pre-

dicado p’ n-ário em P
A’

, tal que p’ = I(p) e p(a
1
, a

2
,..., a

n
) 

se, e somente se, p’(I(a
1
,), I(a

2
),..., I(a

n
)).

Notemos que, como I é uma bijeção, então a condição 

(ii) implica que, para cada predicado n-ário p’ em P
A’

, 

existe um predicado p n-ário em P
A
, tal que p = I–1(p’) 

e p’(a
1
, a

2
,..., a

n
) se, e somente se, p(I–1(a

1
,), I–1(a

2
),..., 

I–1(a
n
)).

(iii) Para cada função n-ária f em F
A
 existe uma função 

f ’ n-ária em F
A’

,tal que f ’= I(f) e I(f(a
1
, a

2
,..., a

n
)) = 

f ’(I(a
1
), I(a

2
),..., I(a

n
)).

Notemos que, como I é uma bijeção, então a condição 

(iii) implica que, para cada função n-ária f ’ em F
A’

, 

existe uma função f n-ária em F
A
, tal que I–1 (f ’(I(a

1
), 

I(a
2
),..., I(a

n
))) = f (I–1(a

1
,), I–1(a

2
),..., I–1(a

n
)).

 8 U designa a operação união usual entre conjuntos.
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Definição 1.13. A função I da definição anterior é cha-

mada de um isomorfismo entre as estruturas < A, P
A
, F

A
 > 

e < A’, P
A’

, F
A’

 >.

Agora é possível discutir a noção de uma estrutura ma-

temática específica como uma forma matemática.

Podemos considerar que uma estrutura matemática 

específica < A, P
A
, F

A
 > constitui uma forma matemá-

tica: o conjunto das propriedades dos predicados n-ários 

e das funções n-árias comuns a todas as estruturas iso-

morfas a < A, P
A
, F

A
 >. Se duas estruturas são isomorfas 

entre si, então, do ponto de vista das teorias que tratam de 

estruturas, elas não diferem uma da outra quanto à forma, 

uma vez que a bijeção entre elas preserva suas relações, 

identificando suas propriedades. Dada uma estrutura 

matemática específica < A, P
A
, F

A
 >, podemos associar 

a ela uma estrutura matemática específica geral: a forma 

da estrutura < A, P
A
, F

A
 > (comum a todas as estruturas 

específicas isomorfas a < A, P
A
, F

A
 >). Nesse sentido, 

toda estrutura matemática específica constitui uma forma 

matemática, a saber, a estrutura matemática específica 

geral comum a todas as estruturas isomorfas a ela.

Tratemos agora das estruturas matemáticas abstratas 

como formas matemáticas.

As estruturas matemáticas específicas, como defini-

das anteriormente, são uma especificação das estruturas 

matemáticas abstratas. De acordo com Kleene (1952):

Então, qualquer especificação adicional do que os 

objetos são dá uma representação (ou modelo) do sistema 

abstrato, isto é, um sistema de objetos que satisfaz as 

relações do sistema abstrato e tem também algum outro 

status. (p.25)

Para uma estrutura matemática abstrata definida por 

axiomas, há três casos, como analisa o autor (1952):
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Então três casos surgem. Os axiomas podem não ser 

satisfeitos por nenhum sistema de objetos […], ou por 

exatamente um sistema abstrato, quaisquer dois sistemas 

que satisfaçam [os axiomas] são isomorfos [entre si]; ou 

por mais de um sistema abstrato, i.e., existem sistemas 

não isomorfos que satisfazem [os axiomas...]. No pri-

meiro caso, podemos chamar de vácuo o conjunto de axio-

mas; nos outros dois casos, de não vácuo; além disso, no 

segundo caso, categórico […] e, no terceiro, ambíguo. (p.27)

As estruturas categóricas são as estruturas matemá-

ticas abstratas que têm uma identidade definida pelos 

axiomas a menos de um isomorfismo, pois todas as estru-

turas que têm a forma matemática descrita pelos axiomas 

são isomorfas entre si. Podemos dizer que tais axiomas 

definem uma única forma matemática, e que esta forma é 

uma estrutura matemática específica.

Quanto às estruturas matemáticas abstratas ambí-

guas, elas são formas comuns às estruturas matemáticas 

específicas que satisfazem o mesmo conjunto de axiomas, 

mas que não são isomorfas entre si. No entanto, mesmo 

nesse caso podemos falar de uma única forma matemáti-

ca, justamente as propriedades abstratas definidas pelos 

axiomas. Assim, consideramos que a estrutura matemáti-

ca abstrata corresponde a uma única forma matemática de 

tais estruturas. Em outras palavras, temos, para conteú-

dos matemáticos distintos, a mesma forma matemática.

Nesse sentido, apesar de a estrutura (matemática abs-

trata) de grupo ser ambígua, pois, como vimos, temos 

várias estruturas específicas que satisfazem os axiomas 

de grupo e que não são isomorfas entre si (e, logo, não 

definem uma estrutura geral), vamos considerar a exis-

tência de uma estrutura matemática de grupo, supondo 

unicidade, já que se trata da mesma forma para conteúdos 

matemáticos distintos. 
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Podemos, pois, concluir esta parte com a seguinte 

afirmação:

 Uma forma matemática é uma estrutura matemáti-

ca específica ou abstrata. Em particular, como as fun-

ções e predicados n-ários são estruturas matemáticas 

específicas, então também são formas matemáticas.

Do exposto, torna-se mais claro o problema que coloca-

mos de início: Como, segundo a Epistemologia Genética, 

somos capazes de compreender as estruturas matemáticas 

(específicas e abstratas)? Qual a relação entre as estruturas 

matemáticas e as estruturas epistêmico-psicológicas do 

sujeito epistêmico? No próximo capítulo, faremos algu-

mas considerações iniciais para estabelecer tal relação.
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