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3 
AS ESTRUTURAS 

EPISTÊMICO-PSICOLÓGICAS NO 
PERÍODO OPERATÓRIO CONCRETO 

E SUAS FORMAS

[...] todo sistema de operações intelec-

tuais apresenta-se psicologicamente 

sob dois aspectos paralelos: exterior-

mente trata-se de ações coordenadas 

entre si (ações efetivas ou mentaliza-

das) e interiormente, isto é, para a 

consciência, trata-se de relações que 

se implicam umas às outras. 

(Piaget, 1976, p.13)

Neste capítulo, inspirados nos trabalhos de Tassinari 

(em especial 1998 e 2011), explicitaremos uma estrutura 

matemática – a estrutura de digrafos-RPT – associada a 

uma estrutura epistêmico-psicológica – o sistema de es-

quemas de transfigurações – e mostraremos como aquela 

pode ser vista como uma estrutura matemática específica. 

Para tal, apresentaremos a definição de operação em Pia-

get (1957, p.45) e algumas características do pensamento 

operatório concreto (agrupamento); estabeleceremos uma 

relação entre o sistema de esquemas de transfiguração e as 

operações concretas, mostrando, através de um exemplo, 

como essas resultam da coordenação daqueles esquemas; 
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mostraremos as relações entre o sistema de esquemas de 

transfigurações e a estrutura de digrafos-RPT; por fim, 

proporemos designar as transfigurações e seus esquemas 

de operações sobre símbolos e mostraremos que as opera-

ções parciais podem ser consideradas formas matemáticas 

dessas operações sobre símbolos.

A definição de operação em Piaget e 
a operação concreta parte–todo

Como vimos no capítulo precedente, o sujeito carac-

terístico do período sensório-motor constrói a estrutura 

mental (ou, na nossa denominação, a estrutura epistêmi-

co-psicológica) a partir da organização do real por meio de 

ações localizadas no espaço e no tempo. As conexões entre 

os fatos estabelecidos pela inteligência sensório-motora 

são assim limitadas pelos dados atuais da percepção e dos 

movimentos. Por isso, tais conexões só ligam as percep-

ções e os movimentos de forma sucessiva, sem conectar 

todos os dados em um conjunto que domine cada estado 

em particular, distintos no tempo e no espaço, e que os 

reflita em um quadro total e simultâneo, caracterizando a 

representação. 

No entanto, posteriormente, na construção das es-

truturas necessárias ao conhecimento, o sujeito se torna 

capaz de “[...] um conjunto de condutas que supõe a evo-

cação representativa de um objeto ou de um aconteci-

mento ausente” e que “[...] envolve, por conseguinte, a 

construção ou o emprego de significantes diferenciados” 

(Piaget; Inhelder, 2002, p.48). Tais condutas representati-

vas resultam da complexificação do sistema de esquemas 

de ações, dando possibilidade ao sujeito de representar os 

elementos com os quais interage. 

Miolo_Conhecimento_matematico_(GRAFICA).indd   64Miolo_Conhecimento_matematico_(GRAFICA).indd   64 06/01/2016   15:59:3406/01/2016   15:59:34



COMO É POSSÍVEL O CONHECIMENTO MATEMÁTICO?  65

Essa capacidade de evocar objetos ou acontecimentos 

distantes no tempo e no espaço através de significantes é 

chamada de função semiótica. Segundo Piaget:

Consiste em poder representar alguma coisa (um 

“significado” qualquer: objeto, acontecimento, esquema 

conceitual etc.) por meio de um “significante” diferen-

ciado e que só serve para essa representação: linguagem, 

imagem mental, gesto simbólico etc. (Piaget; Inhelder, 

2002, p.47)

Temos então que, por definição, a capacidade de repre-

sentação do sujeito epistêmico envolve necessariamente a 

utilização de um significante atrelado ao significado que 

evoca. Assim, a função semiótica permite um novo pata-

mar no desenvolvimento e, por isso, marca o surgimento 

de uma forma totalmente nova de inteligência.

Portanto, ao tratarmos a questão da significação repre-

sentativa – incluindo, por definição, a noção de signifi-

cante e de significado –, devemos distinguir dois tipos de 

significantes: o signo e o símbolo.1

Um signo é um significante arbitrário em relação ao 

significado que evoca: uma palavra, uma letra, qualquer 

sequência finita de símbolos de dado alfabeto etc., e é ar-

bitrário porque não guarda semelhança com seu signi-

ficado e, por isso, constitui uma evocação admitida por 

convenção social. Piaget (2008) considera que “o signo 

é um símbolo coletivo e por isso mesmo ‘arbitrário’. O 

seu aparecimento ocorre, igualmente, durante o segundo 

 1 Existe ainda outro significante considerado por Piaget: o indício. 

Sendo um significante concreto e que não está vinculado à repre-

sentação, mas à percepção direta, não trataremos dele neste livro. 

De maneira geral, Piaget (2008) chama de indício “toda e qualquer 

impressão sensorial ou qualidade diretamente percebida cuja sig-

nificação é [...] um objeto ou esquema sensório-motor” (p.185).
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ano, com o início da linguagem e, sem dúvida, em sincro-

nismo com a constituição do símbolo [...]” (p.185).

O símbolo, por sua vez, é

uma imagem evocada mentalmente ou um objeto sim-

bólico materialmente escolhido intencionalmente para 

designar uma classe de ações ou objetos. Assim, a ima-

gem mental de uma árvore simboliza na mente as árvores 

em geral, uma determinada árvore de que o indivíduo 

se recorda ou certa ação relativa às árvores etc. (Piaget, 

2008, p.185)

Nesse contexto, Tassinari (2011) explica que a imagem 

mental é “[...] o significante semelhante ao significado, 

usado pelo sujeito epistêmico para representar, e, portanto, 

é um símbolo” (p.34). Além disso, atentando às ações inte-

riorizadas e enfatizando o papel da imagem mental na cons-

tituição de sistemas ulteriores – em particular no período 

operatório concreto –, o autor continua: “mas [o símbolo] 

não é um objeto do meio exterior [...] e sim é interno ao 

sujeito epistêmico” (p.34). Assim:

As imagens mentais são “cópias” do real; entre aspas, 

pois elas não derivam dos objetos ou dos acontecimentos 

“em si”, mas do real tal qual está construído pelo sujeito 

num determinado momento segundo suas ações. A ima-

gem mental, como mostra Piaget (1978),2 é o produto 

da interiorização dos atos de inteligência, imitação inte-

riorizada, ou ainda, o esboço de uma imitação possível 

(e portanto tem suas raízes no plano sensório-motor). 

(Tassinari, 2011, p.34)

 2 A formação do símbolo na criança: imagem, jogo e sonho: imagem 

e representação (1978). Neste livro, utilizamos a edição de 1990 do 

livro de Piaget.
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Do exposto na citação, podemos dizer que há uma 

significação inerente aos esquemas de ações do sujeito 

epistêmico enquanto ele constrói o seu real por meio da 

assimilação dos dados, quando estes são incorporados ao 

seu sistema de esquemas de ações. Tal “significação”, por 

meio da ação, é a raiz para significações inerentes aos sis-

temas mais complexos (incluindo as estruturas matemá-

ticas abstratas), que necessitam da função semiótica, de 

imagens mentais e de ações internas.

Com efeito, a função semiótica consiste na represen-

tação de um significado qualquer por meio de um signifi-

cante diferenciado (símbolo ou signo) e que serve somente 

para essa representação. Assim, podemos representar um 

objeto, um acontecimento, um esquema de conceito por 

meio de uma linguagem, de uma imagem mental, de um 

gesto simbólico etc. (Piaget; Inhelder, 2002, p.46).

É nessa linhagem que Ramozzi-Chiarottino (1972) 

trata também de apresentar e definir os tipos de signi-

ficantes, já que a função semiótica “é mais ampla que a 

linguagem, por incluir, além dos signos verbais [...], os 

símbolos [...] no sentido estrito”, e diferencia os signifi-

cantes, de forma que “o signo [...] é geral e abstrato (arbi-

trário), o símbolo [...] é individual e social, de uma mesma 

elaboração de significações” (p.16).

Em concordância, Piaget (2008) afirma que “símbolo 

e signo apenas são os dois polos, individual e social, de 

uma mesma elaboração de significações” (p.185). 

Com o aparecimento da função simbólica, estabelecem-

-se novas relações entre o sujeito e seu meio, enriquecendo 

seu pensamento, segundo Ramozzi-Chiarottino (1972), 

especialmente pela aquisição da linguagem, porém, uma 

vez de posse da linguagem,

a criança não chega imediatamente às operações implícitas 

em suas estruturas. É necessária uma atividade que vai 
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de dois a sete anos para que a criança chegue às operações 

concretas (que dizem respeito aos objetos) e depois é pre-

ciso esperar os dez ou onze anos [...] para que ela alcance 

as operações proposicionais.3 (p.17, grifo nosso)

Como veremos, as operações concretas aparecem, se-

gundo Piaget, nas transformações do real, por ações interio-

rizadas e coordenadas em sistemas coerentes e reversíveis. 

Por definição, as operações, para ele, são “[...] ações 

interiorizadas ou interiorizáveis, reversíveis [isto é, podem 

ser executadas nos dois sentidos] e coordenadas em estru-

turas totais”4 (Apostel; Mandelbrot; Piaget, 1957), sendo 

que uma ação interiorizada é

[...] uma ação executada em pensamento sobre objetos 

simbólicos, seja pela representação de seu desenrolar 

possível e sua aplicação aos objetos reais evocados por 

imagem mental [...], seja pela aplicação direta aos siste-

mas simbólicos (signos verbais etc.). (p.44-5)

São objetos simbólicos os objetos não materiais, tais 

como as imagens mentais, os sistemas de signos ou sím-

 3 Esse nível – da “passagem” da ação à operação – não é apenas uma 

transição, uma vez que “se progride seguramente em relação à ação 

imediata, que a função semiótica permite interiorizar, é também 

assinalado, sem dúvida, por obstáculos sérios e novos” (Piaget, 

2002, p.86).

 4 Como será discutido neste capítulo, notemos inicialmente que, 

assim como as ações, o sistema das operações também consiste em 

estruturas epistêmico-psicológicas. Nesse sentido, as operações 

concretas constituem a estrutura de agrupamento (composto por 

estruturas de classificação e seriação, constituídas, respectivamente, 

por operações de classes e operações de relações). As operações con-

cretas são assim executadas por meio de operações sobre símbolos 

(os quais representam objetos concretos) ou, ainda, por esquemas 

de transfigurações, conforme discutiremos posteriormente.
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bolos etc. Piaget considera que “[...] psicologicamente a 

operação é uma ação interiorizada que se faz reversível por 

sua coordenação com outras ações interiorizadas numa es-

trutura de conjunto que engloba certas leis de totalidade” 

(Piaget; Beth; Mays, 1974, p.43). 

As características da operação, de ser uma ação inte-

riorizada, reversível e coordenada numa estrutura total, 

no sentido expresso por Ramozzi-Chiarottino (1972), 

pelo qual uma “operação [...] nunca aparece só [mas] 

sempre ocorre em função de um conjunto de operações 

coordenadas entre si” (p.20), são necessárias para carac-

terizar a maneira como o sujeito operatório concreto age 

no mundo. Segundo Piaget (1980): “[...] as operações só 

se constituem ao coordenarem-se entre si sob a forma de 

estruturas de conjunto” (p.328), resultando no fechamen-

to de tais estruturas (de caráter autorregulatório), cujas 

características operatórias se implicam reciprocamente, 

de acordo com uma composição necessária para esse fe-

chamento estrutural. 

As operações evidentemente marcam uma nova es-

truturação do real e uma nova e rica forma de inteligência 

expressa pelo sujeito em meio aos problemas que lhe são 

apresentados. Anteriormente, os seus raciocínios não pas-

savam de “experiências mentais”, apenas prolongando as 

coordenações sensório-motoras no campo da representa-

ção. Tais raciocínios continuavam, durante muito tempo, 

como intermediários entre o pensamento simbólico inicial 

e o período das operações concretas, que, por sua vez, ca-

racterizam de fato o pensamento lógico (ainda que ligado 

a objetos “reais”). Esse intermédio é consequência do ca-

ráter pré-operatório do raciocínio transdutivo, o qual leva 

ora a respostas corretas, ora a respostas incorretas.

A transdução é um raciocínio sem imbricações rever-

síveis de classes hierárquicas, nem de relações. Sendo 
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sistemas de coordenações sem imbricações, [...] a trans-

dução será, pois, uma espécie de experiência mental que 

prolonga a coordenação de esquemas sensório-motores 

no plano das representações; como não constituem con-

ceitos gerais, e sim meros esquemas de ações evocados 

mentalmente, essas representações ficaram a meio-cami-

nho entre o símbolo-imagem e o próprio conceito [isto 

é, entre o pensamento operatório]. (Piaget, 1990, p.300)

Conclui-se facilmente por que tal raciocínio transdu-

tivo leva ora a conclusões corretas, ora a conclusões incor-

retas, que não estão sustentadas pelas premissas: devido 

à falta de dedução operatória. Quando o raciocínio não 

pressupõe a inclusão classificatória e intencional, fazen-

do uso apenas das coordenações de esquemas sensório-

-motores, bem como quando se aplica somente a objetos 

individuais, a transdução é correta. Ela também é correta 

quando o raciocínio deve se aplicar, por meio de experiên-

cias mentais, apenas aos esquemas já generalizados ou às 

suas composições. No entanto, se as inclusões de classes 

ou composições associativas de relações se fazem necessá-

rias, então a transdução falha pela falta de um pensamento 

coordenado e reversível, isto é, pela falta justamente de 

um pensamento operatório.

O que falta então à inteligência transdutiva em relação 

à inteligência lógico-operatória? Segundo Piaget, há entre 

a inteligência sensório-motora e a inteligência lógica qua-

tro diferenças fundamentais: 

1. No período sensório-motor há ausência de repre-

sentação, isto é, de condutas que supõem a evoca-

ção, por parte do sujeito, de significantes diferencia-

dos de seus significados. Como vimos no capítulo 

anterior, as conexões entre os fatos estabelecidos 

pela inteligência sensório-motora estão limitadas 
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pelos dados atuais da percepção e dos movimentos. 

Por isso, tais conexões só ligam as percepções e os 

movimentos de forma sucessiva, sem reunir todos 

os dados numa estrutura que organize os estados 

em particular, distintos no tempo, e que os reflita 

em um quadro total e simultâneo, caracterizando 

a representação. Segundo Piaget (1990), ainda, 

“a inteligência sensório-motora funciona, assim, 

como um filme em câmera lenta, que representasse 

uma imagem imóvel após outra, sem levar à fusão 

de imagens” (p.304). 

2. No período sensório-motor não há pensamento 

reflexivo, mas uma inteligência prática, pela falta 

de uma capacidade de representação e da equili-

bração do pensamento operatório. Nesse contexto, 

a inteligência sensório-motora tende ao êxito, e não 

à verdade; satisfaz-se com a chegada ao objetivo 

prático a que se visa, e não com a constatação (clas-

sificação ou seriação) ou com a explicação. É inteli-

gência puramente vivida, e não pensamento. 

3. A inteligência sensório-motora trabalha somente 

na realidade atual, uma vez que seu domínio é sem-

pre limitado pelos instrumentos e indícios percep-

tivos e motores (sem a possibilidade de utilização 

de símbolos ou signos) e esquemas que se referem 

às ações. 

4. O pensamento, nesse período, é essencialmente 

individual, em oposição aos enriquecimentos 

sociais adquiridos com o emprego dos signos. 

Como afirma Piaget, não podemos nos esquecer de ad-

mitir a continuidade funcional que está presente em todos 

os sujeitos e em todos os períodos do desenvolvimento, 

tampouco podemos esquecer as diferenças estruturais 

que marcam os estágios do desenvolvimento e suas es-
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pecificidades.5 Admitindo, portanto, esses dois aspectos 

gerais, parece que somente quatro condições bastam para 

que a inteligência passe da coordenação de esquemas de 

ações, limitados pela percepção, para a inteligência lógica 

e conceitual:

1) uma aceleração geral dos movimentos, fundindo-se 

as ações sucessivas numa abreviação ou encurtamento 

móvel da ação de conjunto; o desenrolar rápido do filme 

da conduta constituiria, assim, a representação interior, 

 5 Notemos que o presente livro busca explicitar, segundo a Epis-

temologia Genética, como o conhecimento matemático abstrato 

é possível, a partir de uma análise exclusivamente estrutural, 

reservando para trabalhos futuros uma análise do ponto de vista 

funcional. Em relação a essa distinção, ressaltaremos apenas que, 

segundo Tassinari, Ferraz e Pessoa (2014): “O estudo da relação 

entre biologia e conhecimento em Piaget (2008a) nos leva a con-

siderar, inicialmente, certos fatores hereditários que condiciona-

riam o desenvolvimento intelectual, porém, como nos diz Piaget 

(2008a, p.13-4), tal implicação pode ser entendida sob dois senti-

dos biologicamente diferentes: os fatores hereditários estruturais e 

os funcionais. Os fatores hereditários de ordem estrutural vincu-

lam-se à constituição do sistema nervoso e órgãos sensoriais. Essa 

constituição estrutural, ainda que seja limitada, influi na constru-

ção das noções mais fundamentais, tais como na nossa noção de 

espaço, tempo, causalidade e permanência dos objetos no espaço, 

por exemplo” (cf. Piaget, 2008b). Os autores continuam: “A ati-

vidade hereditária de ordem funcional tem outro sentido distinto. 

Trata-se da hereditariedade do próprio funcionamento e não da 

transmissão desta ou daquela estrutura. Nesse sentido, a atividade 

funcional da razão ou inteligência não proviria da experiência, 

mas estaria ligada à ‘hereditariedade geral’ da própria organização 

vital”, pois, para Piaget (2008a), “[...] assim como o organismo 

não poderia adaptar-se às variações ambientais se não estivesse já 

organizado, também a inteligência não poderia aprender qualquer 

dado exterior sem certas funções de coerência (cujo termo último 

é o princípio da não contradição), de relacionamentos etc., que são 

comuns a toda e qualquer organização intelectual” (p.14).
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concebida como bosquejo ou esquema antecipador do 

ato. 2) uma tomada de consciência que esclarece esse 

esboço abreviado, isto é, que desenrola o filme nos dois 

sentidos: a constatação e a explicação, fundadas na clas-

sificação hierárquica e na seriação das relações, substi-

tuiriam, pois, a simples busca do objetivo prático. 3) um 

sistema de signos, que se acresce às ações, permitiria a 

construção dos conceitos gerais necessários a essas clas-

sificações e seriações. 4) a socialização que acompanha o 

emprego dos signos inseriria o pensamento individual em 

uma realidade objetiva e comum. (Piaget, 1990, p.305)

Ainda segundo Piaget (1976), “[...] todo sistema de 

operações intelectuais apresenta-se psicologicamente sob 

dois aspectos paralelos: exteriormente, trata-se de ações 

coordenadas entre si (ações efetivas ou mentalizadas)” 

(p.13), e, “interiormente, quer dizer, para a consciência, 

trata-se de relações que se implicam umas às outras”. Por-

tanto, “[...] o próprio das operações é constituir sistemas”.

Um exemplo típico de operação concreta é a opera-

ção de classificação, relativa à inclusão parte–todo. Para 

introduzirmos tal operação, consideremos inicialmente a 

seguinte situação:

Seja [...] uma caixa contendo somente “contas de 

madeira” (= classe B), das quais a maioria é castanha 

(“contas castanhas” = classe A), mas duas são brancas 

(“contas brancas” = classe A’); a questão que então se 

coloca é saber se nessa caixa há mais contas de madeira B 

ou contas castanhas A. (Piaget; Szeminska, 1975, p.225)

Temos três respostas possíveis para essa pergunta, que 

correspondem às três etapas que Piaget distingue a partir 

dessas respostas. A situação a seguir exemplifica a primei-

ra fase:
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Stro (6 anos): “Existem nesta caixa mais contas de 

madeira ou mais contas castanhas? – Mais contas casta-

nhas. – Por quê? – Porque das de madeiras só há duas. – 

Mas as castanhas não são também de madeira? – Ah, sim. 

– Então, há mais castanhas ou mais de madeira? – Mais 

castanhas. (Piaget; Szeminska, 1975, p.227)

Segundo Piaget, durante a primeira fase, a criança per-

manece incapaz de apreender que as classes B abrangerão 

sempre mais elementos que as classes A. Do ponto de vista 

psicológico, ela não consegue pensar simultaneamente no 

todo B e nas partes A e A’.

A fase seguinte pode ser exemplif icada por esta 

situação:

Gail (6;0), F.: “Se fizeres um colar com as contas 

castanhas que se acham nesta caixa ou com as contas de 

madeira que estão ali, qual seria o mais comprido? – O 

maior será o colar de contas castanhas. – E há mais contas 

de madeira ou mais contas castanhas? – Mais contas casta-

nhas. Não, mais contas de madeira. Não, é a mesma coisa!” 

Vê-se que Gail quase chega a incluir uma classe na outra: 

o que lhe falta somente é compreender que a classe das de 

madeira possui dois termos a mais que a classe castanha. 

(Piaget; Szeminska, 1975, p.241)

A situação apresentada é um caso particular que carac-

teriza a fase da descoberta intuitiva – e não dedutiva – da 

resposta certa, o que significa que há tateios antes da cons-

trução correta, e não composição imediata.

A última situação é a consideração de um pensamen-

to operatório, quando o sujeito adquire a capacidade de 

composição aditiva das classes a partir da dedução corre-

ta, pela qual seu pensamento leva em conta, simultanea-

mente, o todo B e as partes A e A’. Piaget afirma:
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Em resumo, assim que a criança raciocina sobre uma 

das partes considerada por si mesma, a totalidade como 

tal se dissolve, transferindo suas qualidades para a outra 

parte somente. Se chamarmos de B o todo, de A a parte 

considerada e de A’ a outra parte, constatamos pois que a 

dificuldade das crianças [da] primeira fase em compreen-

der a relação de inclusão ou de parte da totalidade é na 

realidade uma dificuldade em conceber o todo como resul-

tante de uma composição aditiva das partes: B = A + A’ 

e A = B – A’. (Piaget; Szeminska, 1975, p.236)

Por fim, de acordo com as situações descritas ante-

riormente, podemos apresentar a primeira operação de 

agrupamento relativa às classes considerada por Piaget 

(1976, p.101): a adição simples ou o agrupamento aditivo 

das classes.

Consideremos uma série de classes A BC ..., 
primárias, nas quais cada uma está contida na seguinte. 

Considerando ainda que as classes não são equivalentes 

entre si, mas ordenadas simplesmente da forma mostrada, 

podemos fazer corresponder a cada uma a sua comple-

mentar: A’ = B – A; B’ = C – B. Tais classes complemen-

tares são consideradas secundárias.

A partir de tal ponto de vista, Piaget (1976) afirma:

A classe A e as classes secundárias A’, B’, C’,... serão 

chamadas, juntas, as “classes elementares” do sistema. O 

agrupamento aditivo é então constituído pela sequência 

de encaixes dicotômicos: [...] A + A’ = B; B + B’ = C; C + 

C’= D etc. [...] (p.101)

Do ponto de vista formal, temos que o agrupamen-

to aditivo é o primeiro tipo de estrutura de classificação 

apresentado por Piaget no seu Ensaio (1976). 
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Na próxima parte, apresentaremos uma nova estru-

tura epistêmico-psicológica que está relacionada com a 

noção de operação (concreta) em Piaget. 

O sistema de esquemas de transfigurações 
e as operações concretas

Nesta parte, de início apresentaremos o conceito de 

transfiguração e uma nova estrutura epistêmico-psicoló-

gica, o sistema de esquemas de transfigurações, que expli-

cita como se dá a passagem na qual a criança age sobre a 

experiência sensível até a estruturação lógico-matemática 

do real. Em seguida, relacionaremos tal estrutura epistê-

mico-psicológica com as operações concretas.

Da ação sobre a experiência sensível 
à estruturação lógico-matemática do real: 
a definição de transfiguração

Como vimos, o conceito de operação em Piaget está 

ligado à ideia de ação interiorizada, a qual, por sua vez, é 

uma ação executada em pensamento sobre objetos sim-

bólicos. Dessa forma, pressupõe a representação6 de tais 

objetos, uma vez que é através dessa representação que o 

sujeito pode executar o pensamento.

Buscando uma gênese para as estruturas lógico-opera-

tórias, em contraposição às estruturas puramente formais 

(mais “gerais”), escreve Piaget (1976): 

Se nos interessarmos apenas pelas estruturas “gerais”, 

[o] modo de composição [do agrupamento] não apresenta 

 6 Lembremos que o termo “representação”, no contexto da Episte-

mologia Genética, está intrinsecamente relacionado à capacidade 

que Piaget denomina “função semiótica”, conforme foi discutido 

anteriormente.
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valor algum e a tendência compreensiva de qualquer axio-

mático será a de eliminar [as] restrições para chegar seja 

a um grupo, seja a uma rede completa, o que é bastante 

fácil. Por outro lado, se procuramos o “elementar” com 

a finalidade de encontrar as conexões entre as operações 

“naturais” e as estruturas formalizáveis, é dever do ana-

lista estabelecer até onde pode levar a tais composições. 

A ideia central é a de que a formalização não é um estado, 

mas um processo, e que ela se apoia, consequentemente, 

em estruturas que se elaboram segundo níveis. Procu-

rando atingir, então, as mais elementares dentre elas, mas 

na medida naturalmente em que elas já permitem um 

jogo de composições necessárias ou de inferências váli-

das, nós as encontramos nas operações de classificação e de 

relacionamento, representando o estágio mais simples da 

lógica das classes e das relações. (p.XVII, grifos nossos) 

É nesse sentido que Piaget chama a estrutura de agru-

pamento de estrutura (lógico-operatória) elementar. Além 

disso, a relação entre as operações do pensamento natu-

ral e as estruturas lógico-operatórias seria análoga àquela 

existente entre as operações matemáticas e as estruturas 

matemáticas (ou, ainda, entre as ações e a estruturação 

sensório-motora): na medida em que uma estrutura ma-

temática (específica) é definida como um conjunto no 

qual são estabelecidas certas relações entre seus elementos 

constituintes (operações matemáticas, por exemplo), po-

demos considerar que a estrutura epistêmico-psicológica 

de agrupamento se estrutura a partir de um conjunto de 

operações concretas (classificações e seriações) sobre ob-

jetos concretos. Lembremos ainda que, como salientado, 

Piaget (1976) afirma que “[...] todo sistema de operações 

intelectuais apresenta-se psicologicamente sob dois aspec-

tos paralelos: exteriormente trata-se de ações coordenadas 

entre si (ações efetivas ou mentalizadas)” e, “interiormen-
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te, quer dizer, para a consciência, trata-se de relações que 

se implicam umas às outras”. Portanto, que “[...] o próprio 

das operações é constituir sistemas” (p.13, grifos nossos). 

Assim, dizemos que, ao realizar operações “do 

pensamento natural”, o sujeito constitui as estrutu-

ras epistêmico-psicológicas, e é nesse sentido que as 

operações concretas formam a estrutura de agrupa-

mento. É nesse sentido também que estabelecemos as re-

lações de operações do pensamento natural e as estruturas 

epistêmico-psicológicas. 

Ao exemplificar a noção de operações no seu Ensaio de 

lógica operatória (1976), Piaget apresenta a estrutura de 

agrupamento, “uma estrutura intermediária entre o grupo 

e a rede e, como tal, exprime a natureza própria às totali-

dades lógicas, [bem como] ao conjunto das operações que 

intervém numa classificação” (p.90).7 Assim, em relação ao 

período que concerne às estruturas operatórias concretas 

(lógico-operatórias), Piaget concebe o agrupamento como 

uma estrutura inerente às estruturas de classes e relações, 

analisando como essas se constituem e procurando enten-

der as relações entre tais estruturas, que por vezes ele chama 

de elementares, e as operações do pensamento natural.

Tais exemplos referem-se à capacidade de seriação e 

classificação (incluindo nesta a união, a interseção e a di-

 7 Na Introdução à segunda edição do Ensaio (1976, p.XIX), Piaget 

estabelece uma relação entre o grupo, o agrupamento e a rede. 

Segundo ele: “Do grupo, o agrupamento já possui uma reversibili-

dade total, assim com a operação idêntica geral e única, mas, como 

suas operações implicam também tautificações, a associatividade 

é apenas parcial. Em comparação à rede, e deixada de lado esta 

reversibilidade, que é mais forte do que as complementaridades 

próprias às redes complementadas, pode-se considerar o agrupa-

mento como uma semirrede, pela razão essencial dela considerar 

à parte as operações aditivas [...] ou multiplicativas [...], donde a 

ausência [entre outras coisas] de um ‘conjunto das partes’ e uma 

composição por simples encaixes sucessivos”. 
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ferença de conjuntos) do sujeito epistêmico. Assim, no 

seu Ensaio, Piaget expõe, sistematicamente, quatro es-

truturas de agrupamento relativas às classes – dentre elas: 

adição simples (ou inclusiva), que nada mais é do que a 

conhecida união de classes, conforme exemplificamos 

na seção anterior; complemento de classes; multiplicação 

simples, a intersecção; multiplicação counívoca e biunívo-

ca das classes – e quatro relativas às relações – a adição das 

relações assimétricas transitivas, as relações simétricas e 

as relações assimétricas de um a muitos e de muitos a um.

Temos então que o agrupamento seria o modelo das 

estruturas operatórias concretas, pois, segundo Piaget e 

Beth (1961): “a observação e a experiência nos têm mos-

trado [...] que, se chamamos ‘operações’ às ações interio-

rizadas, reversíveis [...] e coordenadas em estruturas de 

conjunto” (p.185) e, ainda, “se chamamos de concretas as 

operações que intervêm nas manipulações dos objetos ou 

nas suas representações acompanhadas de linguagem”, 

então podemos dizer que “todas as estruturas do nível das 

operações concretas se reduzem a um só modelo”, que 

Piaget designa com o nome de agrupamento.

Lembremos então que, como vimos no Capítulo 2, a 

concepção estrutural presente no pensamento de Piaget, 

bem como a noção de que o conhecimento é construído 

pelo sujeito por meio de sua interação com o objeto, nos 

fornecem ferramentas relevantes para uma possível for-

malização e solução do problema proposto sobre a análise 

do conhecimento científico por meio de uma exploração 

lógico-matemática. Sobre isso, Piaget (1979, p.37) afir-

ma que um dos meios mais instrutivos para a análise das 

ações do sujeito é a construção de modelos de inteligência 

artificial, para obter de tais modelos uma teoria cibernéti-

ca, a fim de atingir as condições necessárias e suficientes 

para a realização efetiva do funcionamento dos sistemas 

construídos a partir dessas ações.
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No entanto, no caso do período operatório concreto, 

Grize8 ressalta:

A estrutura de agrupamento, que Jean Piaget intro-

duziu em 1941, revelou-se difícil de ser formalizada com-

pletamente. As tentativas feitas até hoje são ainda pouco 

satisfatórias, no sentido de que todas comprometem, de 

uma maneira ou de outra, o pensamento de Piaget. (Pia-

get, 1976, p.90)

Esse projeto da formalização do período operatório-

-concreto era um problema que Piaget buscava resolver 

no contexto de seus estudos para a publicação do Traité de 

logique e, posteriormente, do Ensaio, pois, segundo o autor 

(1976), “[...] se é possível axiomatizar grandes estruturas 

acabadas, tais como as de grupos ou de redes9 etc., a per-

gunta permanece aberta no que concerne às etapas ante-

riores” (p.XVI), por exemplo, a estrutura de agrupamento.

Uma das inúmeras dificuldades da formalização reside 

no fato de que uma operação concreta não é apenas uma 

ação interiorizada e coordenada em sistemas de conjun-

tos reversíveis: é preciso uma tomada de consciência, por 

parte do sujeito, do mecanismo das operações que realiza 

 8 Jean-Blaise Grize, lógico suíço, ajudou Piaget na reedição do livro 

Traité de logique: essai de logique opératoire (1949), dando ori-

gem à sua segunda edição, com o título Essai de logique opératoire 

(1976). Como apresentado na Introdução, utilizamos neste livro a 

versão traduzida para o português.

 9 Segundo Piaget (1976):“De um modo geral, a rede [ou reticulado] 

é um conjunto parcialmente ordenado por uma relação que assina-

laremos por ≤ e tal que, para todo par de elementos em E, se possa 

definir o menor majorante comum ou supremum, e o maior mino-

rante comum ou infimum” (p.88). Por exemplo: “No caso de um 

sistema de classes, a relação de ordem seria a inclusão no sentido 

amplo ⊆ e ter-se-ia: supremum de A e B  A ∪B [e] infimum de 

A e B  A ∩ B”.
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e de suas combinações. O próprio Piaget, juntamente com 

Inhelder, escreve:

Na realidade, uma operação concreta não é apenas 

uma ação interiorizada e que se combina com outras, em 

sistemas de conjuntos reversíveis; é também, e por isso 

mesmo, uma ação que é acompanhada por uma tomada 

de consciência de seu mecanismo e de suas coordenações. 

(Piaget; Inhelder, 1976, p.4)

Nesse sentido, para Piaget, sem tal “[...] tomada de 

consciência de seu mecanismo e de suas coordenações”, 

o sujeito epistêmico “age apenas para atingir o objetivo, 

e não se pergunta como é que o consegue” (Piaget; Inhel-

der, 1976, p.4). Por outro lado, comparados aos sujeitos 

do estágio anterior, entre os quais não há tal tomada de 

consciência, os sujeitos do nível operatório concreto “[...] 

não se limitam mais a agir, mas interiorizam suas ações 

sob a forma de operações [...]: portanto, tomam consciên-

cia do fato” (p.7).

É a partir dessa diferença fundamental entre ação in-

teriorizada e operação que Tassinari (1998; 2011) realiza 

uma análise pormenorizada do papel da imagem men-

tal na constituição do sistema das operações concretas e, 

por conseguinte, tenta determinar se existe uma única 

estrutura fundamental da qual as estruturas de classes e 

relações (estrutura de agrupamento, período operatório 

concreto) seriam subestruturas.

Essa concepção está de acordo com a crítica do epis-

temólogo Gilles-Gaston Granger, de que haveria uma 

lacuna, na obra de Piaget, na explicação da passagem 

da ação sobre a experiência sensível à estruturação 

lógico-matemática.

Tassinari (1998), em sua dissertação de mestrado, Da 

experiência sensível à estruturação lógica do real: um estu-
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do da forma da construção do “agrupamento” em Piaget, 

bem como em Ferreira (2011), Sobre o uso da função pro-

posicional e sua gênese segundo a Epistemologia Genética, 

mencionam a crítica de Granger. Porém, Tassinari (1998) 

também apresenta em sua dissertação a interpretação feita 

por Ramozzi-Chiarottino, que mostra o papel da imagem 

mental na construção do sistema de operações do sujeito 

epistêmico, interpretação da qual ele parte para explicar 

como se dá a passagem da ação sobre a experiência sensí-

vel até o aparecimento das estruturas lógico-matemáticas.

Tassinari (1998; 2011, p.31-46) então propõe uma es-

trutura fundamental para a lógica operatória concreta, 

para explicar como se dá a passagem da ação sobre a expe-

riência sensível à estruturação lógico-matemática. O foco 

do trabalho é mostrar que existe uma única estrutura da 

qual as outras oito estruturas de agrupamento enunciadas 

nesta parte são subestruturas. Tal estrutura é denominada 

sistema de esquemas de transfigurações. Assim, o autor 

introduz uma noção que possibilita apresentar essa estru-

tura fundamental e responder como se dá a passagem da 

ação sobre a experiência sensível à estruturação lógico-

-matemática do real:10

Chamaremos de transfiguração, por definição, uma 

ação, realizada endogenamente pelo sujeito epistêmico, 

que consiste em passar de uma imagem mental (que repre-

senta uma situação ou objeto que chamaremos estado 1) a 

outra imagem mental (estado 2) e que permite comparar 

os objetos ou situações representados, sendo que as ima-

gens não podem estar fundidas [em] uma representação 

 10 Segundo Tassinari (2011): “Usamos o termo transfiguração, pois, 

na falta de um melhor, ele permite designar as ações interioriza-

das (pertencentes, pois, ao aspecto operativo do conhecimento) 

sobre os elementos do aspecto figurativo do conhecimento (trans 

= movimento para além de, figura = imagem)” (p.36).
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imagética única, ou seja, o sujeito deve expressar em seu 

comportamento (o que mostra haver a consciência de) 

que se trata de dois objetos ou situações diferentes e que 

estão ligados por essa própria ação endógena que os com-

para. (Tassinari, 2011, p.36)

Tal noção de transfiguração é condição necessária (mas 

não suficiente) para a lógica operatória concreta, pois a ela 

deve-se somar a coordenação das transfigurações para que 

o sujeito seja capaz de estruturar lógico-matematicamente 

seu real. Logo, temos que a existência das transfigurações 

é condição tanto das classes individuais quanto da repre-

sentação de uma transformação do real. 

Tassinari (2011) também define um esquema de trans-

figuração como o “[...] conjunto das qualidades gerais de 

uma transfiguração, ou seja, daquilo que permite repetir a 

mesma transfiguração ou de aplicá-la a novos conteúdos” 

(p.37). Tal noção deriva da ideia de esquema de ação defi-

nida por Piaget e Beth (1961, p.251).

O sistema de esquemas de transfigurações e 
as operações concretas

A partir dos exemplos apresentados na parte anterior, 

em especial o exemplo sobre a capacidade da composição 

aditiva das classes (exemplo (i)), Tassinari (2011, p.43), 

no contexto das pesquisas sobre as relações entre ação 

interiorizada e operação, se pergunta: como explicar res-

postas nas quais a criança do período pré-operatório não 

consegue coordenar a parte e o todo?

Inicialmente, como vimos, Piaget afirma que o pensa-

mento do sujeito pré-operatório só considera as relações 

das partes de um todo entre si, mas não a relação entre a 

parte A (ou A’) e o todo B, pois, ao considerar um, esquece 

o outro (Piaget; Szeminska, 1975, p.235).

Miolo_Conhecimento_matematico_(GRAFICA).indd   83Miolo_Conhecimento_matematico_(GRAFICA).indd   83 06/01/2016   15:59:3506/01/2016   15:59:35



84  ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZ • RICARDO PEREIRA TASSINARI

Tassinari (2011) então destaca:

Apenas utilizando as transfigurações, o sujeito epis-

têmico é capaz de comparar a parte A e o todo B, e, nesse 

sentido, as transfigurações são necessárias para a consti-

tuição das operações relativas à classificação [por exem-

plo] (como as operações união e diferença). (p.44)

Notemos que a composição aditiva refere-se a uma 

transfiguração executada de A para B (acrescendo-se A’ a 

A, isto é, A + A’ = B) e que sua inversa é uma transfigu-

ração de B para A (determinando-se a diferença entre B e 

A’, isto é, A = B – A’).

Segundo Tassinari (2011), temos, então, a seguinte 

conclusão:

Em resumo, podemos ver que o que falta à criança é a 

capacidade de uma ação mental, i.e., realizada endogena-

mente pelo sujeito epistêmico, que compare os elementos 

da percepção atual com outros imaginados, ou seja, falta-

-lhe a capacidade de passar de uma imagem mental (que 

represente a situação percebida, por exemplo, a parte A) 

a outra imagem mental (que represente uma outra possi-

bilidade, como, por exemplo, o todo B) e comparar seus 

significados entre si, no caso, A e B, sem que um exclua 

o outro, entendendo que se trata de duas coisas diferen-

tes que são ligadas por essa própria ação endógena que 

os compara. Ou seja, falta-lhe a capacidade de realizar 

transfigurações como aqui definidas. (p.44)

Segundo o autor, podemos pensar, a partir do exposto, 

que as operações concretas são esquemas de transfigura-

ções ou que resultam da coordenação desses esquemas. 

Isso acontece porque as operações (i) são ações realizadas 

endogenamente pelo sujeito, (ii) podem realizar transfor-

mações de uma imagem mental a outra (isto é, modifica-
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ções entre estados), (iii) permitem comparar os objetos ou 

as situações envolvidas, havendo a tomada de consciência, 

pelo sujeito, de que se trata de dois objetos ou de duas 

situações distintas e (iv) repetem ou aplicam as transfigu-

rações a novos conteúdos, daí a generalização.

Evidentemente, a mera existência das transfigurações 

não é condição suficiente para o aparecimento da lógica 

operatória concreta, como vimos. No entanto, se tratarmos 

as operações concretas como esquemas de transfigurações, 

poderemos pensar o período operatório concreto como 

constituindo um sistema de esquemas de transfigurações, 

respondendo diretamente à crítica de Gilles Gaston Gran-

ger, como o fez Tassinari (1998; 2011). Abordaremos essas 

questões com mais detalhes na próxima parte.

Os digrafos como formas matemáticas do 
sistema de esquemas de transfigurações

Tassinari (2011, p.37) propõe uma estrutura mate-

mática para o sistema de esquemas de transfigurações: os 

digrafos. Existe, portanto, uma formalização dessa nova 

estrutura epistêmico-psicológica fundamental, o sistema 

de esquemas de transfigurações, por meio da estrutura 

matemática a ela associada, os digrafos, estabelecendo 

uma relação entre uma estrutura epistêmico-psicológica e 

uma estrutura matemática.

A estrutura matemática de digrafos11

Definição 3.1. Um digrafo é uma estrutura matemática 

cujo domínio é um conjunto de pontos (chamados, por 

 11 Grande parte dos resultados expostos nesta parte (definições, 

notações, proposições etc.) foi inspirada nos trabalhos de Tassinari 

(2011, em especial, p.31-45).
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definição, de vértices) e que tem apenas um predicado 

binário, um conjunto de linhas orientadas que ligam esses 

pontos (chamadas, por definição, de arestas direcionadas, 

de setas ou ainda de arcos)12.

Notemos que, da definição de digrafo, segue neces-

sariamente que um digrafo é uma estrutura matemática 

específica, conforme a Definição 1.5.

Notação 3.1. Denotaremos por xy o par ordenado asso-

ciado a uma seta do ponto x ao ponto y.13

Vamos agora definir uma estrutura matemática par-

ticular de digrafos para relacioná-la com o sistema de 

esquemas de transfigurações. Para tal, consideremos ini-

cialmente algumas definições.

Definição 3.2. Um digrafo-R ou um digrafo reversível14 

é um digrafo tal que, para toda seta xy, existe uma seta yx 

a ela reversa. 

Do ponto de vista psicológico, podemos associar os di-

grafos-R à reversibilidade das ações (conduta do retorno, 

no período sensório-motor, por exemplo) ou mesmo a re-

versibilidade das operações, incluindo as transfigurações.

Definição 3.3. Um digrafo-P é um digrafo tal que, para 

todo vértice x e para algum vértice y, existe uma seta xy ou 

uma seta yx. Em outras palavras, um digrafo-P não tem 

pontos isolados.

 12 Por questão de convenção, neste livro denominaremos de setas as 

linhas orientadas que ligam um par de vértices.

 13 Tassinari (2011, p.38) sugere outras opções de notação, como a 

seta xy ou o par ordenado (x, y). No entanto, para não confundir-

mos a notação dos digrafos com as notações de operações parciais 

(em especial as operações parciais binárias), introduzidas no Capí-

tulo 1, adotaremos simplesmente a notação xy para o digrafo que 

liga os vértices x, y.

 14 Na literatura especializada, os digrafos-R são denominados simé-

tricos. No entanto, para relacionar com a noção de reversibilidade 

das transfigurações, Tassinari (2011, p.38) utiliza a letra R.

Miolo_Conhecimento_matematico_(GRAFICA).indd   86Miolo_Conhecimento_matematico_(GRAFICA).indd   86 06/01/2016   15:59:3506/01/2016   15:59:35



COMO É POSSÍVEL O CONHECIMENTO MATEMÁTICO?  87

Definição 3.4. Um digrafo -T, ou transitivo, é um digrafo 

tal que, se existe uma seta xy e outra seta yz, então existe 

uma seta xz.

Definição 3.5. Um digrafo-RPT é um digrafo que possui 

todas as propriedades anteriores.

Para verificarmos que todo digrafo-RPT possui essas 

três propriedades, Tassinari (2011) apresenta a seguinte 

proposição:

Um digrafo é um digrafo-RPT se, e somente se, satis-

faz as duas propriedades abaixo:

1.  em todo vértice x existe uma seta de x para o pró-

prio x; e

2.  dados dois vértices x e y, ou existe seta de x para y 

e de y para x, ou eles não pertencem à mesma parte 

[i.e., os vértices x e y não são comparáveis do ponto 

de vista do sistema em questão]. (p.39)

Sobre a relação que podemos estabelecer entre os di-

grafos-RPT e o sistema de esquemas de transfiguração, o 

autor escreve que os vértices são os estados que a criança 

representa por meio de imagens mentais e, a cada transfi-

guração de um estado A para um estado B, teremos uma 

seta AB, possibilitando, assim, verificar que o digrafo do 

sistema de esquemas de transfigurações é um digrafo-

-RPT.15 Assim, a estrutura de digrafos pode ser conside-

rada como sendo uma estrutura matemática subjacente ao 

sistema de esquemas de transfigurações. Por isso, deve-

mos notar que é possível verificar como as transfigurações 

satisfazem cada uma das propriedades R, P e T definidas 

anteriormente.16

 15 A demonstração pode ser encontrada em Tassinari (2011, p.40).

 16 Id., ibid.
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Os digrafos como formas matemáticas do 
sistema de esquemas de transfigurações

Como vimos, a partir da Definição 3.1, temos que os 

digrafos-RPT são estruturas matemáticas específicas e, 

como a estrutura matemática associada ao sistema de es-

quemas de transfigurações é a estrutura de digrafo-RPT, 

podemos concluir que:

 A forma matemática dos sistemas de esquemas de 

transfigurações é um digrafo-RPT.

Podemos concluir, por fim, a partir do resultado geral 

apresentado no item Estruturas matemáticas específicas 

e operações parciais unitárias e da Definição 3.1, que a 

estrutura matemática digrafo-RPT, que é a forma do sis-

tema de transfigurações, é constituída por um conjunto de 

conjuntos de operações parciais unitárias no conjunto dos 

indivíduos dessa estrutura.

Operações sobre símbolos e sua forma 
matemática

Nesta parte, designaremos as transfigurações e seus 

esquemas de operações sobre símbolos e mostraremos 

que as operações parciais podem ser consideradas formas 

matemáticas dessas operações.

Lembremos que o termo “transfiguração” designa uma 

ação interna, realizada pelo sujeito epistêmico, que con-

siste em passar de uma imagem mental x a outra imagem 

mental y, havendo a consciência de que se trata de duas 

situações ou objetos que são ligados por essa ação endógena 

que os compara.

A forma de uma transfiguração pode ser considerada 

uma operação parcial unitária f, tal que f(x) = y, ou ainda, 
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como vimos no Capítulo 1 (Notação 1.5), representada 

pelo par ordenado (x,y).

Assim, temos também que um esquema E de trans-

figuração pode ser representado como um conjunto de 

pares ordenados: o conjunto dos pares ordenados que re-

presentam as transfigurações com esquema E.

Logo, temos que, por definição, as transfigurações e 

seus esquemas são certos tipos de operações realizadas 

sobre imagens mentais.

Por outro lado, como vimos, um símbolo é “uma ima-

gem evocada mentalmente ou um objeto simbólico mate-

rialmente escolhido intencionalmente para designar uma 

classe de ações ou objetos” (Piaget, 2008, p.185). Como as 

imagens mentais são símbolos, temos que as transfigura-

ções são ações internas realizadas sobre símbolos.

Vimos também, no item “O sistema de esquemas de 

transfigurações e as operações concretas”, que estas ope-

rações resultam da coordenação de esquemas de transfi-

gurações e o período operatório concreto pode assim ser 

visto como constituído por um sistema de esquemas de 

transfigurações. 

Do exposto, utilizaremos a expressão “operações sobre 

símbolos” para designar as transfigurações e seus esque-

mas. Nesse sentido, o período operatório concreto pode 

ser caracterizado pela constituição do sistema de operações 

sobre símbolos. Assim, as operações concretas de classifi-

cação e seriação descritas por Piaget no seu Ensaio (1976) 

são, segundo nossa convenção, o resultado de operações 

sobre símbolos, como argumentado por Tassinari (1998). 

Em termos da forma matemática geral do período 

operatório concreto, temos que a ideia é que as transfi-

gurações e seus esquemas definem tanto operações epistê-

mico-psicológicas e suas coordenações quanto possuem a 

forma de operações matemáticas parciais que constituem 

estruturas de digrafos-RPT.
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Temos então o seguinte resultado geral.

 Os digrafos-RPT são as formas matemáticas das 

operações sobre símbolos que o sujeito realiza a partir 

do período operatório concreto.

No que diz respeito à correlação entre as estruturas 

epistêmico-psicológicas e as estruturas matemáticas, po-

demos dizer que a forma de tratar as ações e as opera-

ções sobre símbolos como operações parciais nos leva a 

considerar que existe uma conformação imediata desses 

dois tipos de operações: as operações matemáticas par-

ciais unitárias são a forma das operações sobre símbolos 

(lembremos que, conforme a Proposição 1.5, as opera-

ções parciais unitárias podem ser consideradas estruturas 

matemáticas).

Mais adiante, iremos considerar ainda as operações 

sobre signos, em sentido análogo ao das operações sobre 

símbolos, mas nas quais os objetos e estados são desig-

nados por signos, e não por símbolos, o que nos levará a 

ver os próprios sistemas de operações sobre signos como 

sendo constituídos por operações parciais unitárias.

Do exposto, podemos responder a mais uma parte da 

pergunta fundamental deste livro: Como, a partir das re-

lações entre estruturas epistêmico-psicológicas e estrutu-

ras matemáticas, o sujeito epistêmico compreende estas 

últimas?

Pelo exposto nesta parte, temos que existe uma estru-

tura matemática específica (os digrafos) associada a uma 

estrutura epistêmico-psicológica, o sistema de esquemas 

de transfigurações. Tal estrutura pode ser vista como 

constituída por um conjunto de conjuntos de operações 

parciais unitárias e, assim, em relação direta com a Defi-

nição 1.5 de estrutura. Devemos salientar que, enquanto 

o sujeito caminha para um pensamento lógico-operatório, 
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ele constitui uma estrutura epistêmico-psicológica neces-

sária para o surgimento do pensamento operatório con-

creto, e tal estrutura, o sistema de transfigurações, possui 

uma estrutura matemática a ela associada. Pensamos a 

estrutura matemática como constituída por um conjunto 

de conjuntos de operações parciais unitárias, pois essa 

relação será fundamental para entendermos as operações 

parciais como formas de operações mentais em geral – não 

somente das operações sobre símbolos – e nos aproximar 

ainda mais da resposta à nossa pergunta inicial, através do 

sistema de operações sobre signos.
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