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4 
COMO O SUJEITO 

COMPREENDE AS ESTRUTURAS 
LÓGICO-MATEMÁTICAS ABSTRATAS?

Assim se constituem as estruturas ope-

ratórias que, graças aos progressos da 

reversibilidade, adquirem um caráter 

extratemporal, que permite transcender 

o fluxo irreversível das ações iniciais: 

são então estas conexões extratempo-

rais que, graças ao desenrolar ininter-

rupto das abstrações reflexionantes, 

fornecerão o dado cuja axiomatização 

é efetuada pela lógica dos lógicos. 

(Piaget, 1983a, p.327)

Neste capítulo, elaboraremos nossas principais hipó-

teses para responder à pergunta: Como o sujeito com-

preende as estruturas lógico-matemáticas abstratas? Para 

tal, de acordo com o livro Da lógica da criança à lógica 

do adolescente (Piaget; Inhelder, 1976), apresentaremos 

as características gerais do período operatório formal ou 

hipotético-dedutivo e a passagem do período operatório 

concreto ao período operatório formal. 

Para introduzirmos a noção de esquemas de transig-

nações e a compreensão das estruturas lógico-matemá-
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94  ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZ • RICARDO PEREIRA TASSINARI

ticas, iniciaremos expondo a definição de transignação 

e mostraremos como o sistema de operações formais 

pode ser visto como resultado da coordenação de esque-

mas de transignações. A seguir discutiremos como o sis-

tema de esquemas de transignação permite compreender 

as estruturas matemáticas. Finalmente, explicaremos a 

forma geral do funcionamento do sistema de operações 

sobre signos.

O período operatório formal

O pensamento do sujeito epistêmico, no período ope-

ratório concreto, está ligado diretamente aos objetos reais. 

Sua forma de equilíbrio,1 atingida pelo sistema das ope-

rações concretas, chega a um conjunto limitado de trans-

formações virtuais.2 A noção da possibilidade3 não passa 

 1 Piaget (1976) usa o termo “equilibração”, em contraposição ao 

termo “equilíbrio”, para mostrar que não se trata de um estado final 

a ser atingido, determinado desde o início, mas sim de um processo 

de “construções sucessivas com elaborações constantes de estrutu-

ras novas” (p.7) que conduzem “não a formas estáticas de equilí-

brio, mas a reequilibrações melhorando as estruturas anteriores”. 

Sobre a noção de equilibração, ver Ramozzi-Chiarottino (1972, 

Cap. 2); Apostel; Mandelbrot; Piaget (1957); e Piaget (1976).

 2 Chamam-se transformações virtuais em oposição às transforma-

ções reais. Uma operação é uma ação interiorizada, reversível e 

coordenada em estruturas totais. As transformações virtuais dizem 

respeito às operações, e não meramente às ações (transformações 

“reais”).

 3 A noção de possibilidade, nesse contexto, está ligada à ideia de o 

sujeito criar hipóteses segundo as possibilidades compatíveis com 

a situação dada. Diz-se que o possível não passa de mera exten-

são do real, no sentido de que, ao deparar com um problema, o 

sujeito de pensamento operatório concreto age desde o início, e 

apenas procura, com essas ações, coordenar as leituras sucessivas 

dos dados que obtém, estruturando a realidade na qual atua. Se ele 
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de um prolongamento do real na direção do virtual, não 

estando definitivamente aberta para um campo amplo de 

hipóteses. Nesse período, diante de um problema apresen-

tado, a criança apenas age desde o começo, estruturando a 

realidade atual por meio de tentativas de coordenação das 

leituras dos resultados obtidos. Se ela cria hipóteses, diz 

Piaget, elas não passam de “projetos de ações possíveis”, 

não construindo assim um conjunto de hipóteses, uma 

teoria propriamente dita, característica do período opera-

tório formal.

No pensamento formal, segundo Piaget (1976, p.189), 

existe uma inversão de sentido entre o possível e o real:4 

o real se subordina ao possível, e o sujeito considera que 

os fatos se tornam fatos propriamente ditos somente após 

uma verificação efetiva, verificação essa que se refere às 

hipóteses criadas e compatíveis com a situação dada. O 

fato, portanto, é resultado da experimentação das hipóte-

ses admitidas como possíveis. 

Nesse período do desenvolvimento, diferentemente 

da dedução concreta, a dedução formal não se refere às 

cria hipóteses, diz Piaget, é preciso admitir que tais hipóteses são 

meros projetos de ação possíveis, e não formas de imaginar o que 

deveria ser o real, caso tal hipótese fosse satisfeita ou não. Nesse 

sentido, o possível é mera extensão do real (Piaget, 1976, p.188).

 4 Com relação à sua forma, o possível, como vimos, “reduz-se a 

um simples prolongamento virtual das ações ou operações a um 

conteúdo dado. Por exemplo, depois de ter seriado vários objetos, 

o sujeito sabe que pode continuar a seriar outros (possibilitado 

pelo mesmo esquema antecipador de seriação, que lhe permite efe-

tuar sua seriação real)” (Piaget, 1976, p.218-9, grifos nossos). Por 

outro lado, com relação ao seu conteúdo, “o pensamento concreto 

apresenta esta particularidade limitativa de não ser imediata-

mente generalizável a todos os conteúdos, mas de proceder domí-

nio por domínio, com uma defasagem que às vezes chega a vários 

anos entre a estruturação de um conteúdo e o seguinte” (Piaget, 

1976, p.219).
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realidades atuais (isto é, atualmente percebidas), mas às 

ligações entre as hipóteses enunciadas e o resultado bus-

cado, portanto, às proposições (referidas às hipóteses ou 

aos dados, estes independentes do seu caráter real). Por 

isso, o pensamento formal é fundamentalmente hipotéti-

co-dedutivo. Deduzir, segundo Piaget (1976), “consiste, 

então, em ligar entre essas suposições, e delas deduzir 

suas consequências necessárias, mesmo quando sua ver-

dade experimental não ultrapassa o possível” (p.189, 

grifo nosso).

Os sujeitos do nível operatório concreto seriam, sem 

intervenção, pedaços de madeira segundo seus compri-

mentos. Piaget (1976) escreve: “coordena[m], por um 

elemento E, as duas relações E > D > C > B > A (já co-

locadas) e E < F < G < H etc. (elementos restantes)” 

(p.189), portanto, as relações “mais que” (ou “maior que”) 

e “menos que” (ou “menor que”). Por outro lado, o pro-

blema formal “Edith é mais loira do que Suzana e Edith é 

mais morena que Lili; qual a mais morena das três?” só é 

resolvido entre 11 e 12 anos, mesmo que a seriação con-

creta das cores dos cabelos, do ponto de vista formal, não 

seja mais difícil do que a dos comprimentos dos pedaços 

de madeira. Portanto, há, segundo Piaget, intervenção 

de outra coisa na resolução desses problemas que não a 

mera explicitação, em enunciados, das operações concre-

tas. Ainda segundo o autor (1976, p.190), o exame das 

imagens mentais mostra que a representação concreta é 

inadequada nesse caso, uma vez que o sujeito não chega 

a traduzir os dados em representações de imagens: ele é 

obrigado a criá-los como simples hipóteses, a fim de de-

duzir as consequências necessárias.

Dessa obrigatoriedade tem-se, para Piaget (1976, 

p.190), uma segunda e importante caracterização do pe-

ríodo operatório formal: sua nova lógica. Ele ressalta que, 
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COMO É POSSÍVEL O CONHECIMENTO MATEMÁTICO?  97

“[...] quando os objetos são substituídos por enunciados 

verbais, superpomos uma nova lógica – a das proposições – 

à das classes e relações que se referem a esses objetos” 

(p.190). Tal lógica das proposições supõe um conjunto 

mais extenso de possibilidades operatórias em relação ao 

período precedente, uma vez que a forma de tal pensa-

mento leva o sujeito a elaborar problemas e a criar seus 

próprios meios para solucioná-los, enquanto no opera-

tório concreto os problemas derivam diretamente dos 

dados experimentais. Esse é um fator bastante profícuo 

para constatar a hipótese de que o pensamento formal é 

muito mais do que simplesmente a tradução, em palavras, 

das operações ligadas aos objetos como tais. Ao contrá-

rio, “[...] é durante as manipulações experimentais que se 

afirma [...] uma série de possibilidades operatórias novas, 

formadas por disjunções, implicações, exclusões etc., que 

intervêm desde a organização da experiência e desde a lei-

tura dos dados de fato” até os agrupamentos – de classes 

e relações (Piaget, 1976, p.190). Novamente, não existe 

estruturação direta dos dados atualmente perceptíveis. 

Há, ao invés disso, sempre a mediação do possível, hipo-

teticamente enunciado:

Portanto, o característico da lógica das proposições 

não é, apesar das aparências e da opinião corrente, ser 

uma lógica verbal: é, antes de tudo, uma lógica de todas 

as combinações possíveis do pensamento, tanto no caso 

em que tais combinações aparecem com problemas expe-

rimentais, quanto no caso em que aparecem diante de 

problemas puramente verbais. Sem dúvida, tais com-

binações se superpõem, graças às hipóteses, à simples 

leitura dos dados, e supõem também um apoio verbal 

interior; mas não é esse apoio que constituiu o motor efe-

tivo da lógica das proposições. Esse motor é o poder de 
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combinar, graças ao qual ela insere o real no conjunto das 

hipóteses possíveis, compatíveis com os dados. (Piaget, 

1976, p.190)

Uma terceira característica do pensamento formal é a 

constituição de um sistema de operações de segunda potên-

cia. Considerando as operações concretas como operações 

de primeira potência, pois se referem essencial e direta-

mente aos objetos concretos, como a construção de relações 

entre os elementos dados, as operações de segunda potência 

caracterizam-se por serem “relações de relações”. Nesse 

caso, a lógica das proposições supõe, ela mesma, operações 

de segunda potência, pois as “operações interproposicio-

nais se referem a enunciados cujo conteúdo intraproposi-

cional é formado por operações de classes e de relações” 

(Piaget, 1976, p.191), portanto, de operações de primeira 

potência. Ainda, essas operações de segunda potência ex-

primem mais uma vez, segundo Piaget, o caráter de ge-

neralidade inerente ao pensamento formal, qual seja, o de 

ultrapassar o conjunto de transformações subordinadas ao 

real, inserindo-as num sistema de combinações hipotéticas 

e dedutivas, portanto, possíveis.

A característica inerente ao pensamento operatório 

formal subjacente às três anteriormente apresentadas é 

aquela na qual esse pensamento é capaz de pensamento 

por combinatória: apenas uma combinatória constrói de 

fato o conjunto dos possíveis de que tratamos até aqui (e 

que, portanto, inverte o sentido entre o real e o possível 

com relação ao pensamento operatório concreto).

Entretanto, apesar de a combinatória estabelecer o 

conjunto dos possíveis e possibilitar a inversão de sentido 

entre o real e o possível, segundo Piaget (1976): “[...] é a 

subordinação do real ao possível que efetivamente carac-

teriza o pensamento formal” (p.191).
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Mas como se dá a passagem do período operatório 

concreto ao operatório formal? Tal questão nos leva à pró-

xima parte.

A passagem do operatório concreto 
ao operatório formal

O equilíbrio do pensamento operatório concreto é li-

mitado seja pela forma das ligações do sistema, seja pelo 

conteúdo das noções que se aplicam às operações. (i) De 

sua forma, as operações concretas estruturam5 direta-

mente os dados reais, classificando, seriando, colocando 

em correspondência etc. Portanto, o sujeito desse nível 

insere, num conjunto de classificações e de seriações, 

os conteúdos específicos (comprimentos, pesos, volu-

mes etc.). É nesse sentido que dizíamos que o possível 

não passa de mero prolongamento das próprias opera-

ções, aplicadas ao conteúdo dado, em direção ao virtual. 

(ii) De seu conteúdo, o pensamento operatório concreto, 

diferente do que se apresentará no operatório formal, não 

é generalizável a todos os conteúdos. Isso quer dizer que 

os sujeitos procedem domínio por domínio, passando a 

estruturar os diferentes conteúdos com até anos de dife-

 5 Dizemos que o sujeito epistêmico, executando as operações (con-

cretas ou formais), estrutura a realidade ou suas estruturas ulte-

riores no sentido expresso anteriormente: é próprio das operações 

constituir sistemas. Essa concepção, como já tratamos, é análoga 

àquela em que as estruturas matemáticas são definidas por meio de 

operações sobre certos conjuntos de elementos. Da mesma forma, 

as operações (concretas e formais) são executadas sobre conjuntos 

de objetos (ainda que, na maioria das vezes, tais conjuntos não 

sejam especificados, principalmente para o sujeito epistêmico). 

Nesse sentido, as operações constituem estruturas ou, em outras 

palavras, estruturam o real.
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rença (por exemplo, no caso dos comprimentos e depois 

dos pesos ou volumes).

Segundo Piaget (1976, p.205-6), enquanto os sujeitos 

operatórios concretos procedem conteúdo por conteúdo, 

a realidade cedo ou tarde impõe uma mistura de tais con-

teúdos, exigindo que utilizem novos instrumentos ope-

ratórios. De fato, no pensamento formal, os domínios, 

até então considerados qualitativamente heterogêneos 

(comprimentos, superfícies, pesos, velocidades, volu-

mes etc.), interferem uns nos outros mutuamente, reu-

nindo, em um único sistema, os diversos conteúdos que 

se influenciam e que antes eram considerados de modo 

independente, como se não imbricassem um ao outro. 

Nesses moldes, um dos meios pelo qual o pensamento 

formal opera é justamente pelas relações de relações, isto 

é, operações de segunda potência: a primeira serve como 

classificação ou seriação de objetos concretos; a segunda, 

por sua vez, envolve uma reorganização, por abstrações, 

de objetos já organizados por meio de classes ou relações. 

Quais os métodos usados pelo sujeito nessa nova forma de 

pensamento?

Dois métodos são então simultaneamente empregados 

pelo sujeito, conforme explicita Piaget (1976): (i) como 

dito, o sujeito operatório formal procura coordenar entre 

si os resultados das operações concretas; para tal, como o 

pensamento formal considera que os domínios ou con-

teúdos se imbricam um ao outro, é preciso então que o 

raciocínio usado por ele elimine as contradições que sur-

gem dessa mesma interferência de domínios, para então 

considerar o sistema enquanto tal; além disso, (ii) o sujeito 

coordena diretamente entre si as distintas operações que 

são características dos agrupamentos de classificação e 

de seriação. Ainda segundo Piaget (1976), esses dois mé-

todos, que conduzem à descoberta da lógica formal das 

proposições, consistem, portanto, em:
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1) Dissociar a realidade bruta, e, portanto, os conteúdos 

dessas operações, em função das diversas combinações 

possíveis. 2) Coordenar os diversos agrupamentos de 

classes e de relações num único sistema total. Ora, por 

mais diferentes que esses processos possam parecer entre 

si, veremos que na realidade se reduzem a um só, pois o 

segundo repousa, como o primeiro, numa combinatória. 

O problema real é, portanto, compreender como nasce 

essa combinatória. (p.212)

As observações de Piaget mostraram que, no nível 

das operações concretas, o sujeito procura estruturar os 

dados da maneira como lhe são acessíveis, mas é defini-

tivamente limitado ao real. Portanto, ele não dissocia os 

fatores (conteúdos), classificando, ordenando, estabe-

lecendo correspondência etc. apenas entre os fatos que 

observa diretamente. Estrutura assim os domínios um 

após o outro, sem inseri-los num único sistema coorde-

nado, como vimos. No entanto, ao se pedir ao sujeito 

que resolva os problemas quando é necessário coorde-

nar os diversos domínios (vários fatores heterogêneos), 

o pensamento concreto apresenta raciocínios que não se 

coordenam entre si, e os resultados são incoerentes ou 

mesmo contraditórios. Assim, “quanto mais o sujeito 

analisa concretamente a realidade ([...] por simples cor-

respondências entre conteúdos distintos), mais esta lhe 

apresenta misturas de regularidades parciais e exceções, e 

que não podem ser interpretadas com segurança” (Piaget, 

1976, p.212).

É justamente a tentativa de dissociar os fatores que 

conduz ao aparecimento do pensamento operatório for-

mal, segundo Piaget (1976, p.212-6). Inicialmente, ob-

serva, é natural que o sujeito despreze as regularidades 

parciais e as exceções das quais falamos anteriormente. 
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No entanto, quando o resultado depende de uma análise 

que leve em conta mais do que os simples fatos brutos, 

impõe-se uma nova atitude experimental, a qual se gene-

raliza somente no nível formal:

Uma vez classificados, seriados, igualados, colocados 

em correspondência etc. os diversos aspectos da situação 

que condicionam a solução de um problema, pode ser 

necessário, para resolvê-lo, reunir num único sistema as 

operações até então realizadas, e é a isso que conduz, exa-

tamente, a necessidade de coordenar entre si seus resul-

tados, quando são insuficientemente coerentes. (Piaget, 

1976, p.216)

Não há qualquer operação concreta que reúna dire-

tamente os agrupamentos de classes e de relações num 

sistema único. Suas formas não se ampliam além de sim-

ples inclusões por adição ou por multiplicação e, portan-

to, não há o conjunto das partes, uma combinatória que 

surge, segundo Piaget, espontaneamente no pensamento 

do sujeito. 

No entanto, há um agrupamento mais geral do que os 

outros, tanto para as classificações quanto para as seria-

ções, ainda no operatório concreto. É mais geral do que os 

outros porque os contém ou porque os outros dele deri-

vam: é o agrupamento multiplicativo de classes ou de rela-

ções, que consiste no mínimo de dupla entrada. Segundo 

Piaget (1976):

O agrupamento concreto mais geral é o agrupamento 

multiplicativo (de classes ou de relações) que consiste de 

tabelas de dupla entrada (ou tripla etc.). Esta maneira 

de agrupar os dados equivale, portanto, para dois aconte-

cimentos ou propriedades, x e y, a construir as associações 
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elementares (xy + xy + xy + xy) [nas quais x e y são os 

complementares de x e y, respectivamente]. No entanto, 

como acabamos de ver no caso da dissociação de fatores 

e da combinatória que disso decorre, novos problemas se 

apresentam para o sujeito, logo que precisa decidir quais, 

entre essas associações, são verdadeiras, e qual é a signifi-

cação que deve ser atribuída a esses subconjuntos. Como 

é que procede nesse caso? É muito interessante verificar 

que essa escolha ou essa verificação dos subconjuntos de 

associações verdadeiras, entre as possibilidades (xy + xy 

+ xy + xy), se devem a simples operações de classificação, 

mas aplicadas às associações (xy etc.) e generalizadas a 

todos os casos possíveis: o sujeito reúne assim os casos 

[...] como se se tratasse de uma reunião de objetos quali-

ficados por suas propriedades comuns, quando, na reali-

dade, se trata de reunir as associações, isto é, as situações 

nas quais duas propriedades se apresentam juntas (ou 

uma sem a outra etc.) ou ainda, onde dois acontecimentos 

se produzem ao mesmo tempo (ou um sem o outro etc.). 

Em outros termos, o sujeito, partindo do conjunto mul-

tiplicativo (xy + xy + xy + xy), constrói seu “conjunto de 

partes” através de uma nova classificação: portanto, 

aplica o mais simples dos agrupamentos (a classificação) 

ao mais geral (a tabela das multiplicações lógicas), che-

gando assim a uma espécie de agrupamento de segunda 

potência que coordenará todos os agrupamentos num 

sistema superior, uma vez que não pode ligá-los dire-

tamente entre si. Ora, esse agrupamento de segunda 

potência por aplicação da classificação generalizada às 

associações multiplicativas não é mais do que uma com-

binatória n por n [...]. (p.216)

Temos então as seguintes consequências:

1) Até então, as classificações realizadas pelos sujeitos 

eram inclusões simples, um agrupamento ainda 
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muito elementar. Agora, diferentemente, trata-

-se de incluir subconjuntos de associações uns nos 

outros, numa forma de agrupamento multiplica-

tivo, levando em conta as diversas possibilidades, 

o que chega a uma combinação n por n. O sistema 

novo não é uma classificação simples ou uma inclu-

são elementar. É, antes, uma classificação genera-

lizada ou, segundo Piaget, “o conjunto de todas as 

classificações possíveis compatíveis com as asso-

ciações de base que são dadas”, e é isso que consti-

tui a estrutura baseada no conjunto das partes. 

2) A negação de uma combinação será o conjunto das 

outras (ou sua complementar em relação a todo o 

resto do sistema). Por exemplo, a negação da com-

binação xy é a reunião de todas as outras combi-

nações (xy + xy + xy), ou, como diz Piaget (1976, 

p.218), a incompatibilidade x e y. 

3) Tal sistema, em função das negações apresentadas 

(Piaget fala em inversões) e das reciprocidades ine-

rentes às operações, constitui, portanto, um grupo 

de quatro transformações (INRC).6

4) Nesse caso, o raciocínio não se refere apenas ao real, 

mas também ao real em função do possível. Efeti-

vamente, a reunião (+) não é mais aqui uma adição 

de casos reais, pois não podem sempre realizar-se 

 6 Segundo Piaget (1976): “O conjunto das quatro transforma-

ções I [idêntica ou elemento neutro], N [inversa ou negação], R 

[recíproca] e C [correlativa] constitui um grupo comutativo rela-

tivamente à sua composição. Através da composição de cada dois 

desses quatro elementos, garantimos que (i) a composição de dois 

elementos do conjunto é ainda um elemento do conjunto, como 

RN = C, por exemplo; (ii) a composição é associativa; (iii) cada ele-

mento tem um inverso (que é ele mesmo); (iv) existe um elemento 

neutro; e (v) a composição é comutativa” (p.272).
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ao mesmo tempo, mas uma reunião dos possíveis, 

e é por isso que a operação fundamental da lógica 

das proposições é indicada por  (símbolo usual da 

disjunção), no sentido de “ou”. 

Resumidamente, assim que o sujeito coordena os 

agrupamentos concretos em um único sistema, em se-

gunda potência, o pensamento se torna formal, porque se 

refere às combinações possíveis, e não mais aos objetos em 

si mesmos. Segundo Piaget (1976), o pensamento formal 

“se orienta para uma nova forma de equilíbrio, caracteri-

zado por uma nova estrutura de conjunto que deriva ao 

mesmo tempo do reticulado e do grupo das inversões e 

reciprocidades” (p.219).

Como veremos a seguir, o sistema de operações sobre 

signos é uma estrutura epistêmico-psicológica cujo sur-

gimento é solidário com as outras estruturas construídas 

nos períodos precedentes e também apresenta todas as 

características do período hipotético-dedutivo des-

critas nesta parte, em conformidade com o pensamen-

to de Piaget (1976). Passaremos agora a tratar algumas 

noções necessárias para a compreensão das estruturas 

matemáticas para, posteriormente, explicitar de maneira 

mais específica as características do sistema de operações 

sobre signos relacionadas ao período hipotético-deduti-

vo, buscando entender o funcionamento de tal estrutura 

epistêmico-psicológica.

Os esquemas de transignações 
e a compreensão das estruturas 
lógico-matemáticas

Iniciaremos esta parte apresentando a definição de 

transignação e mostraremos como o sistema de operações 
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formais pode ser visto como resultado da coordenação de 

esquemas de transignações. Em seguida, discutiremos 

como o sistema de esquemas de transignação nos permite 

compreender as estruturas matemáticas. Por fim, apre-

sentaremos a forma geral do funcionamento do sistema de 

operações sobre signos.

Transignações e esquemas de transignações

No capítulo anterior, definimos transfiguração a par-

tir dos trabalhos de Tassinari (1998; 2011). Tal definição 

foi elaborada para responder ao problema apresentado 

pelo epistemólogo Gilles Gaston Granger de que haveria 

uma ruptura, na obra de Piaget, na explicação da passa-

gem da ação sobre a experiência sensível à estruturação 

lógico-matemática do real. Como vimos, a transfiguração 

constitui uma ação interna que leva uma imagem mental 

(que representa uma situação ou estado 1) a outra ima-

gem mental (que representa uma situação ou estado 2), 

havendo consciência, por parte do sujeito, de que se trata 

de duas situações ou estados diferentes ligados por essa 

ação interna que os compara. Assim, a transfiguração 

é condição necessária para a lógica operatória concreta. 

Em especial, a imagem mental tem papel fundamental na 

constituição do pensamento do sujeito característico do 

período operatório concreto e permite uma interpretação 

distinta daquela apresentada por Granger.

O termo “transfiguração”, então, permite designar 

ações interiorizadas sobre elementos do aspecto figurativo 

do conhecimento (trans = movimento para além de, figu-

ra = imagem). Resumidamente: 

(i) “Transfiguração” é o termo que designa uma ope-

ração concreta de uma imagem mental a outra.

Miolo_Conhecimento_matematico_(GRAFICA).indd   106Miolo_Conhecimento_matematico_(GRAFICA).indd   106 06/01/2016   15:59:3606/01/2016   15:59:36



COMO É POSSÍVEL O CONHECIMENTO MATEMÁTICO?  107

(ii) O esquema de transfiguração é a forma geral de 

certas transfigurações. Em outras palavras, ele é a 

compreensão dessas transignações, na medida em que 

o esquema é a forma geral dessas transignações realiza-

das segundo uma intenção do sujeito.

(iii) A coordenação de esquemas de transfiguração é 

ainda um esquema. (Tassinari, 1998; 2011).

Por outro lado, vimos que o período operatório for-

mal tem como características: a possibilidade de o sujeito 

pensar hipoteticamente e de construir teorias; a possi-

bilidade de realizar operações de segunda potência; a 

capacidade de realizar uma combinatória exaustiva; e 

uma inversão de sentido entre o possível e o real. Nesses 

casos, ele não apenas se utiliza de signos para a repre-

sentação dos objetos e das situações, como também se 

mostra capaz de agir internamente ou operar sobre tais 

signos e seus significados, em uma estrutura operatória 

nova que vai muito além das transfigurações, pelas quais 

agia internamente apenas sobre imagens mentais. Para 

considerar essa nova capacidade, apresentamos as defini-

ções de transignações e seus esquemas, de forma análoga 

àquela utilizada para as noções de transfiguração e seus 

esquemas.

Definição 4.1. Chamamos de transignação a uma ação, 

realizada endogenamente pelo sujeito epistêmico, que 

consiste em passar de um signo (que representa uma si-

tuação ou objeto que chamaremos de estado 1) a outro 

signo (estado 2) e que permite comparar os estados 1 e 2, 

sendo que os signos não podem estar fundidos em uma re-

presentação sígnica única, ou seja, o sujeito deve expressar 

em seu comportamento (o que mostra haver a consciência 

de) que se trata de dois estados distintos ligados por essa 

própria ação endógena que os compara.
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E, da mesma forma que Piaget e Beth (1961, p.251) de-

finem um esquema de ação e Tassinari (2011, p.37) define 

um esquema de transfiguração, temos a seguinte definição:

Definição 4.2. Um esquema de transignação é a forma 

geral de certas transignações, ou seja, é o conjunto de qua-

lidades gerais de uma transignação. 

Temos então que o esquema de transignação é o que 

permite repetir a mesma transignação ou aplicá-la a novos 

conteúdos.

Além disso, como, para a Epistemologia Genética, a 

coordenação de esquemas de ações é ainda um esquema 

de ação (como o considera também Tassinari, 1998; 2011 

sobre a coordenação de esquemas de transfigurações), 

podemos dizer que a coordenação de esquemas de transig-

nações é ainda um esquema de transignação.

Notemos que, na medida em que, no período opera-

tório formal, qualquer objeto, incluindo aqueles repre-

sentados por imagens mentais, pode vir a ser um signo, 

inclusive por uma convenção de designação estabelecida 

pelo próprio sujeito, então as estruturas operatórias de 

transignação ampliam consideravelmente as estruturas 

operatórias de transfiguração.

Na medida em que um esquema de transignação é uma 

operação sobre signos, no sentido de uma ação interioriza-

da que se apoia sobre signos, então seu surgimento pos-

sibilita a lógica operatória formal, sendo, pois, também 

um sistema de operações de “segunda potência”. Lem-

bremos que, conforme Piaget (1976), as “operações in-

terproposicionais se referem a enunciados cujo conteúdo 

intraproposicional é formado por operações de classes e 

de relações” (p.191). Como uma proposição é constituída 

por signos, temos que as operações sobre signos referem-

-se também a operações sobre enunciados, cujo conteúdo 

refere-se, por sua vez, a operações concretas.
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Apresentaremos a seguir nossas hipóteses para expli-

citar como, a partir da Epistemologia Genética, o sujeito 

epistêmico compreende as estruturas lógico-matemáticas 

abstratas.

A compreensão das estruturas 
lógico-matemáticas abstratas

Notemos inicialmente que, segundo Piaget e seus co-

laboradores: “A extensão de um esquema é a reunião das 

extensões de ações das quais ele é o esquema. A compreen-

são de um esquema é o esquema em si mesmo” (Apostel 

et al., p.48). Assim, o esquema de uma transignação é 

justamente a compreensão dessa transignação.

A partir das definições de transignação e de esquema 

de transignação, temos os seguintes resultados:

1) Assim como uma transfiguração pode ser deno-

tada por xy (cf. Notação 3.1) ou por (x,y), temos 

que uma transignação também pode ser represen-

tada pelo par (x,y), no qual x designa o signo 1 e y 

designa o signo 2. 

2) Nesse caso, (x,y) representa a operação parcial uni-

tária (e unária) definida apenas para o signo x, e o 

resultado da aplicação de (x,y) a x é o signo y. Logo, 

uma transignação (x,y) é também uma operação 

parcial unitária (e unária).

3) Notemos que a junção de signos é ainda um signo. 

Por exemplo, temos que o signo (x,y) é formado 

pela junção dos signos: (, x, y e ). Logo, podemos 

considerar que uma n-upla de signos, por exemplo 

(a
1
, a

2
, …, a

n
), constitui um único signo.

4) Assim, pela Notação 1.5, qualquer (n + 1)-upla da 

forma (a
1
, a

2
,…, a

n
, a

n+1
) representa uma transig-
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nação que parte do signo (a
1
, a

2
,…, a

n
) e chega ao 

signo a
n+1

. Inversamente, toda transignação, quando 

o estado x é composto por n elementos, pode ser 

representada pela (n + 1)-upla: (a
1
, a

2
,…, a

n
, a

n+1
).

5) Por outro lado, na medida em que o sujeito rea-

liza a mesma transignação, isto é, aplica a mesma 

forma de operação a outro conteúdo (n-uplas), 

ele tem posse de um esquema E de transignação. 

Assim, um esquema E de transignação determina 

um conjunto C de transignações: as transignações 

em C são justamente as transignações que têm o 

esquema E.

6) Temos, pois, que, por um lado, os esquemas de 

transignações determinam conjuntos de transig-

nações e, por outro, conjuntos de transignações 

determinam esquemas de transignações. Neste 

último caso, dado um conjunto C de transigna-

ções, podemos considerar que uma transignação 

tem o esquema E se, e somente se, pertence ao con-

junto C.

Para melhor entendimento do exposto nos itens ante-

riores, consideremos o seguinte exemplo, já relacionando 

os resultados apresentados com a compreensão de uma 

estrutura matemática abstrata.

Consideremos a estrutura <N,{},{s}>, isto é, a estru-

tura matemática específica com a operação sucessor (já 

apresentada no Capítulo 1) sobre o conjunto dos números 

naturais. Notemos que, nesse caso, os números naturais 

são representados por numerais e, por questão de conven-

ção, vamos usar aqui os numerais arábicos.

Como compreendemos essa estrutura matemática se-

gundo o que foi exposto até o presente momento?

Lembremos que a operação sucessor é uma função 

unária s do conjunto dos números naturais para o conjun-
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to dos números naturais, tal que, por exemplo, s(0) = 1, 

s(1) = 2, s(2) = 3 etc. 

Nesse caso, temos que cada aplicação s sobre um nú-

mero define uma operação parcial no conjunto dos nú-

meros naturais. Por exemplo, a aplicação s(0) = 1 define 

a operação parcial unária (0,1), que está definida apenas 

para o elemento 0 e tem como resultado o elemento 1. De 

forma geral, s determina o conjunto de operações parciais 

unitárias da forma (x, s(x)) sobre o conjunto dos números 

naturais.

Por outro lado, como associado a cada número natural 

temos o numeral arábico correspondente, a cada operação 

parcial unitária da forma (x, s(x)) está associada direta e 

univocamente a transignação (y, z), que é uma operação 

parcial unitária no conjunto dos numerais arábicos, tal 

que y é o numeral arábico correspondente a x, e z é o nu-

meral arábico correspondente a s(x). Assim, por exemplo, 

associada à operação parcial unitária (0,1) sobre números 

naturais está direta e univocamente a transignação (0,1), 

sendo que, para evitar ambiguidade, 0 e 1 designam os 

numerais arábicos que usamos para designar os núme-

ros 0 e 1. De forma geral, existe um isomorfismo entre o 

conjunto de operações parciais unitárias da forma (x, s(x)) 

sobre o conjunto dos números naturais e o conjunto de 

transignações da forma (y, z) sobre o conjunto dos nume-

rais arábicos.

Logo, o esquema de transignação s determina o con-

junto de pares ordenados {(0, 1), (1, 2), (2, 3), ...} e como 

um esquema de transignação, do ponto de vista da Epis-

temologia Genética, é compreensão, temos que o sujeito 

que o possui compreende a forma geral dessas transig-

nações e, portanto, compreende a estrutura matemática 

<N,{},{s}> (e as estruturas matemáticas em geral) por 

meio de um conjunto de esquemas de transignações.
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Mais ainda, como os numerais arábicos são signos, o 

sujeito pode atribuí-los a diversos conteúdos e, em espe-

cial, pode corresponder a cada numeral n os conjuntos que 

têm n elementos. Assim, a estrutura <N,{},{s}> adquire 

não apenas uma significação abstrata, mas também con-

creta, na medida em que ordena os conjuntos segundo o 

número de seus elementos.

Notemos que essa correspondência de um numeral n a 

um conjunto se dá, em geral, por uma contagem (esquema 

de ação) do sujeito ao associar o signo 1 a um elemento do 

conjunto, o signo 2 a outro elemento e, assim por diante, 

até esgotar todos os elementos do conjunto.

Tratando agora da compreensão das estruturas mate-

máticas em geral, lembremos que, mais uma vez, pela De-

finição 1.5, uma estrutura matemática A é constituída por 

um conjunto não vazio A de elementos, um conjunto P
A
 

de predicados n-ários em A e um conjunto F
A
 de funções 

n-árias de An em A.
Notemos então que utilizamos signos para referenciar 

os indivíduos do domínio das estruturas específicas (e, 

como também podemos verificar, das estruturas mate-

máticas abstratas). Inversamente, em princípio, podemos 

supor que é possível a atribuição de um signo (constan-

te) a cada elemento da estrutura, como o faz Shoenfield 

(1967, p.18). Nesse caso, dizemos que cada constante é o 

nome de um indivíduo da estrutura.

Temos então os seguintes resultados:

1) Vimos que uma estrutura matemática específica 

é caracterizada pelo domínio da estrutura e pelos 

predicados n-ários e funções n-árias.

2) Pelos dados anteriores, é possível, em princípio, 

considerar que os elementos do domínio da estru-

tura são designáveis por signos e, como vimos, cada 
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função n-ária e cada predicado n-ário é um con-

junto de n-uplas, logo, cada um desses pode ser 

representado através de um esquema de transigna-

ção, o que nos leva ao seguinte resultado geral.

Uma representação de uma estrutura matemática 

específica pode ser considerada um sistema de 

esquemas de transignação.

3) Mais ainda, se, como escrito anteriormente, pode-

mos considerar que uma estrutura matemática 

específica < A, P
A
, F

A
 > constitui uma forma 

matemática: as propriedades e as relações comuns 

a todas as estruturas isomorfas a < A, P
A
, F

A
 >, 

logo, a forma de um sistema de esquema de tran-

signações que representa uma estrutura matemá-

tica específica constitui uma estrutura matemática 

específica apenas formal (independente dos signos 

que podem ser escolhidos para explicitá-las).7

A ideia aqui, como no caso das transfigurações, é 

que as transignações e seus esquemas definem tanto 

operações epistêmico-psicológicas e suas coordena-

ções quanto têm a forma de operações matemáticas 

e seus sistemas. Ou seja, tem-se uma conformação 

imediata entre as operações epistêmico-psicoló-

gicas e as operações matemáticas enquanto forma 

daquelas.

4) Assim, o sujeito pode compreender as estruturas 

matemáticas específicas e abstratas na medida em 

que pode compreender esse jogo de signos esta-

 7 Nesse ponto, temos todos os problemas e dificuldades inerentes 

à representação das estruturas matemáticas abstratas como estu-

dado em teoria de modelos, e não é nossa intenção aqui tratar esses 

problemas, apenas fornecer o ponto de contato entre as estruturas 

epistêmico-psicológicas e as estruturas matemáticas.
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belecidos pelos sistemas de transignações (sendo 

que, em geral, essa compreensão é parcial, pois 

nossas representações das estruturas matemáticas 

abstratas são, em geral, parciais, ou ainda, em ter-

mos técnicos, as axiomatizações não são completas 

ou são incompletáveis, como no caso da Aritmé-

tica, segundo os teoremas da incompletude de 

Gödel)8.

Por fim, por razões análogas àquelas apresentadas 

anteriormente, utilizaremos a expressão “operações sobre 

signos” para designar as transignações e seus esquemas 

(ou, em outras palavras, as operações formais são, segun-

do nossa convenção, operações sobre signos; lembremos 

que o termo “transignação” designa uma ação interna, 

realizada pelo sujeito epistêmico, e que consiste em passar 

de um signo a outro, havendo a consciência de que se trata 

 8 Sobre os teoremas da incompletude de Gödel, bem como o debate 

sobre suas implicações e os limites das representações formais de 

estruturas, sugerimos a leitura da tese de doutorado de Ricardo 

Pereira Tassinari, Incompletude e auto-organização: sobre a deter-

minação de verdades lógicas e matemáticas (2003). De acordo com 

esse trabalho, o primeiro metateorema da incompletude de Gödel 

(1931) seria: “Para toda extensão axiomatizada T de N, existe, e 

podemos exibir, uma fórmula fechada G tal que: (i) G é verdadeira 

no modelo padrão N e (ii) G não é teorema de T e se T é q-consis-

tente, então ¬G não é teorema de T”. De acordo com o autor: “O 

metateorema [anterior] permite estabelecer [...] que uma extensão 

consistente axiomatizada T de N é incompleta em pelo menos dois 

sentidos: (1) No sentido [...] que existe uma fórmula fechada G que 

não é decidível em T, i.e., nem ela, nem sua negação, são teoremas 

de T; e (2) [...] não existe uma extensão consistente axiomatizada 

T de N cujos teoremas sejam exatamente as fórmulas verdadeiras 

no modelo padrão” (p.94). Em relação ao segundo metateorema da 

incompletude de Gödel: “Para toda extensão consistente axioma-

tizada T de N, a fórmula de T que afirma que T é consistente não é 

teorema de T”. 
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de dois signos diferentes ligados por essa ação endógena 

que os compara).

Logo, a partir do exposto tanto no capítulo precedente 

como neste capítulo, temos a seguinte conclusão:

 As operações matemáticas parciais n-árias e unitá-

rias são formas matemáticas das operações mentais, 

isto é, das operações sobre símbolos em geral e das 

transfigurações em particular, e das operações sobre 

signos em geral e das transignações em particular.

Passemos agora à explicitação do sistema de operações 

sobre signos.

O funcionamento do sistema de operações 
sobre signos

Para compreender o funcionamento da estrutura epis-

têmico-psicológica que propomos neste livro, com base 

na Epistemologia Genética, é necessário entender, pri-

meiramente, o motivo pelo qual denominamos tal estru-

tura de sistema de operações sobre signos.

Lembremos inicialmente a definição de estrutura, 

conforme apresentada no Capítulo 2. Segundo 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)
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Podemos assim, com base nessa definição de estrutu-

ra, considerar o sistema de operações sobre signos como 

uma estrutura epistêmico-psicológica cujos principais 

elementos são os signos, e as transformações do sistema 

são as operações formais sobre signos. O sistema assim 

pensado guarda em sua estrutura os caracteres de tota-

lidade, de autorregulação e de transformação, condições 

necessárias a todos os sistemas de transformações, confor-

me evidencia Piaget no livro O estruturalismo (1979, p.6).

Nesse caso, as operações formais (operações sobre for-

mas) resultam da coordenação de esquemas de transigna-

ções, e o período operatório formal pode assim ser visto 

como um sistema de operações sobre signos.

Salientamos que tal sistema não constitui uma estrutu-

ra epistêmico-psicológica puramente verbal. Esse sistema 

de operações sobre signos, necessário para a compreensão, 

por parte do sujeito, das estruturas lógico-matemáticas, 

guarda, em sua composição, as mesmas características do 

período hipotético-dedutivo.

Temos então os seguintes resultados:

(i) O pensamento operatório, subjacente ao sistema de 

operações sobre signos, é um pensamento essencial-

mente hipotético-dedutivo. Por meio do sistema de 

signos, o sujeito não opera apenas sobre objetos atual-

mente percebidos ou sobre a realidade concreta, mas 

inclusive sobre hipóteses, na forma de proposições ou 

enunciados hipotéticos e que independem de seu cará-

ter real. O sujeito então deduz, isto é, opera sobre tais 

proposições, e conclui, a partir dessas operações, suas 

consequências necessárias (Piaget, 1976, p.189).

(ii) Logo, é propriedade do sistema de operações sobre 

signos referir-se a elementos verbais, por meio de 

proposições, e não diretamente aos objetos concretos. 
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Segundo Piaget (1976): “[...] os signos que servem 

para formular o enunciado [de tais proposições] podem 

ser os da linguagem comum ou os de um simbolismo 

convencional” (p.32), como no caso das estruturas da 

Lógica e da Matemática, como ao definir a linguagem 

de um sistema formal e as estruturas para linguagens 

de primeira ordem, por exemplo.

(iii) O sistema de operações sobre signos pressupõe 

assim nova lógica: a lógica das proposições. É uma 

lógica de todas as combinações possíveis do pensa-

mento, independente se o problema apresentado é 

experimental ou puramente verbal. Com a lógica das 

proposições, há um conjunto mais extenso de possibi-

lidades lógicas em relação ao período operatório con-

creto. O sujeito, de posse da lógica das proposições, 

opera justamente por meio de relações sobre relações 

e pode, frente ao sistema agora constituído, solucionar 

com eficácia os novos problemas que lhe são apresen-

tados. O sistema de operações sobre signos, ao mesmo 

tempo, pressupõe e é responsável pela constituição da 

lógica das proposições.

(iv) Uma das características do pensamento formal, 

como vimos na parte precedente, é a constituição de 

um sistema de operações de segunda potência. As ope-

rações concretas são operações de primeira potência, 

pois se referem a objetos concretos, por meio de clas-

sificações e seriações. Estas classificações e seriações 

resultam de experiências lógico-matemáticas, uma 

vez que extraem as informações não dos objetos como 

tais, mas das operações realizadas sobre tais objetos. 

O sistema de operações sobre signos é então um siste-

ma de segunda potência, já que, pela propriedade dos 

signos, eles podem designar qualquer objeto por con-

venção, inclusive uma operação em primeira potência, 
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e, portanto, as transignações podem ser operações de 

segunda potência, na medida em que são operações 

sobre signos que designam operações em primeira 

potência.

(v) Um sistema de operações sobre signos é assim um 

sistema que pressupõe a combinatória. As operações 

de segunda potência, agora, referem-se às próprias 

classificações e seriações antes efetuadas concreta-

mente através de experiências matemáticas sobre os 

objetos reais. Para referir-se às operações de segunda 

potência, o sujeito o faz através de hipóteses compa-

tíveis com o sistema total. O pensamento operatório 

concreto também repousava sobre proposições, mas 

elas não estavam ligadas umas às outras enquanto pro-

posições, mas unicamente através de seu conteúdo ló-

gico, por meio de estruturas de classes e de relações, 

em correspondência com o próprio objeto.

(vi) O sistema de operações sobre signos não é me-

ramente uma manipulação de signos e símbolos. É, 

antes de tudo, resultado de uma estrutura formal de 

pensamento. Portanto, supõe uma lógica nova, como 

vimos, e essa lógica engendra possibilidades em forma 

de hipóteses e resultados por necessidade. Tais resul-

tados são possíveis graças ao próprio jogo sintático-se-

mântico realizado pelo sujeito epistêmico em função 

das relações limitadas pelas situações dadas.

Descrevendo brevemente a constituição do siste-

ma de operações sobre signos, temos que, por meio 

de abstrações reflexivas e experiências matemáticas 

ininterruptas, o sujeito estrutura os dados através de 

um sistema único de operações sobre signos no qual 

os domínios, considerados até então heterogêneos, 

se implicam diretamente e compõem-se em uma to-
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talidade que caracteriza o sistema. O sujeito formal, 

então, por intermédio de abstrações reflexivas sobre 

operações concretas, situa cada um dos domínios num 

patamar “superior”, devido à imposição de novos pro-

blemas que necessitam da composição dos domínios 

para serem solucionados. Colocados os diversos do-

mínios em um patamar superior, é necessário que o 

sujeito epistêmico reorganize os dados apresentados, 

considerando uma homogeneidade entre os diferentes 

domínios, daí o surgimento, por abstrações reflexivas 

e experiências lógico-matemáticas, de operações de 

segunda potência. Novamente, são operações de se-

gunda potência, pois a realidade impôs a necessidade 

de considerar os domínios de forma homogênea, como 

partes integrantes de um sistema único, para então 

solucionar o problema, por meio de operações de ope-

rações. O sujeito coordena entre si os resultados das 

operações concretas (i) dissociando a realidade bruta 

e os conteúdos das operações concretas em função das 

diversas combinações possíveis entre os domínios con-

siderados em sua totalidade; portanto, (ii) o sujeito 

coordena os diversos agrupamentos de classes e de re-

lações num único sistema total, conduzindo assim à 

descoberta da lógica das proposições: o surgimento da 

combinatória.

(vii) No sistema de operações sobre signos, os sujeitos 

somente admitem os fatos como sendo fatos propria-

mente ditos após uma verificação experimental, su-

bordinada ao conjunto de hipóteses compatíveis com 

o problema proposto. Isso quer dizer que o real está 

subordinado ao possível: o real é somente uma entre 

todas as possibilidades consideradas compatíveis com 

o sistema que interliga os diversos domínios antes 

heterogêneos.
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Nesse caso, lembremos que, como escreve Piaget 

(1976):

Portanto, o característico da lógica das proposições 

não é, apesar das aparências e da opinião corrente, ser 

uma lógica verbal: é, antes de tudo, uma lógica de todas 

as combinações possíveis do pensamento, tanto no 

caso em que tais combinações aparecem com proble-

mas experimentais, quanto no caso em que aparecem 

diante de problemas puramente verbais. Sem dúvida, 

tais combinações se superpõem, graças às hipóteses, à 

simples leitura dos dados, e supõem também um apoio 

verbal interior; mas não é esse apoio que constituiu o 

motor efetivo da lógica das proposições. Esse motor é 

o poder de combinar, graças ao qual ela insere o real no 

conjunto das hipóteses possíveis, compatíveis com os 

dados. (p.190)

Por fim, em relação ao conhecimento das estruturas 

matemáticas, temos que o sistema de operações sobre sig-

nos é condição necessária para o sujeito compreender as 

estruturas lógico-matemáticas. Em especial, as operações 

sobre os indivíduos das estruturas são representadas por 

signos e, através de operações sobre signos (transignações, 

reversíveis e coordenadas em estruturas totais), o sujeito 

compreende as relações sintático e semânticas desses sis-

temas abstratos.

Nesse contexto, Tassinari e D’Ottaviano (2012) afir-

mam:

[...] um sistema de signos e de operações sobre eles [no 

sentido explicitado anteriormente] possui tanto uma 

parte semântica (relativa aos significados dos signos) 

como uma parte sintática [...]. Nesse sentido, as opera-
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ções sobre a parte sintática dos signos representam ope-

rações sobre a parte semântica dos signos. A ideia é então 

estudarmos as relações e operações semânticas a partir 

das relações e operações sintáticas dos signos. A vanta-

gem desse estudo é a de substituir elementos abstratos e 

invisíveis por outros elementos concretos e visíveis e, a 

partir daí, definir, de forma mais rigorosa, noções lógicas 

como as de dedução, consequência sintática, demonstra-

ção e teorema. (p.155)
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