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Resumo 

O presente artigo intenta identificar como a combinação, uma das classes da Estrutura 
Multiplicativa, é abordada em uma coleção de livros didáticos dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental (2º, 3º, 4º, 5º anos) aprovada pelo PNLD/2013 (BRASIL, 2012), a 
partir das ideias de Vergnaud, Pessoa e Borba, assim como as orientações dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. A opção teórico-metodológica adotada é de cunho 
qualitativo, todavia, dados quantitativos foram produzidos no intuito de elucidar as 
produções da pesquisa. As conclusões permitem considerar que o estudo da 
combinatória por meio desta coleção é significativa, potencializando o desenvolvimento 
do pensamento combinatório. 
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Palavras-chave: Anos Iniciais; Campo Conceitual Multiplicativo; Livro Didático; 
Matemática. 

 

Introdução 

 

Este trabalho está vinculado ao grupo de pesquisa matE² (Matemática e 

Educação Matemática) e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

PIBID/Subprojeto Matemática. O grupo de pesquisa matE² tem como meta 

problematizar dimensões subjacentes às temáticas currículo, trabalho docente, políticas 

públicas, gestão educacional e “formação” de professores.  

Neste sentido, objetiva-se identificar como a combinação, uma das classes da 

Estrutura Multiplicativa, é abordada por uma coleção de livros didáticos dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (2º, 3º, 4º, 5º anos) aprovada pelo PNLD/2013 

(BRASIL, 2012), pois é neste nível que os primeiros conceitos científicos começam a 

serem formados. 

Discute-se neste trabalho a estrutura multiplicativa a partir das ideias de 

Vergnaud sobre a ótica dos Campos Conceituais, o qual pode-se definir como um 

conjunto de situações cujo tratamento requer uma variedade de conceitos, 

procedimentos e representações de tipos diferentes, em estreita conexão uns com os 

outros (VERGNAUD, 1986). 

Ademais, compreende-se que o livro didático é um dos recursos mais utilizados 

para a elaboração e desenvolvimento das atividades docentes. Assim, torna-se essencial 

a análise deste recurso, em particular, acerca da Estrutura Multiplicativa e as 

representações semióticas associadas a esta. 

 

Combinações: entendimentos sob a ótica dos Campos Conceituais 

Este trabalho busca respaldo nas ideias de Vergnaud, fundamentalmente nas 

categorias que estruturam o Campo Conceitual Multiplicativo. 

Conforme Vergnaud (1996a apud SANTOS, 2012) a teoria dos Campos 

Conceituais supõe que o centro do desenvolvimento cognitivo é a conceituação, 
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justamente por levar em consideração as características pessoais do sujeito em situação 

e também o contexto situacional, no qual se insere a atividade do sujeito e os aspectos 

específicos do conhecimento em aquisição, em particular, as representações simbólicas 

que podem ser utilizadas no processo de formação de conceitos.  

O binômio sujeito-situação permite que os sujeitos deem sentido aos conceitos 

matemáticos. Porém, cabe ressaltar que não é baseado em uma única situação que o 

estudante irá construir e apropriar-se de um determinado conceito, por mais simples que 

este seja, pois a apropriação de conceito requer que o estudante tenha o domínio de 

diversos conceitos. Um exemplo disso, conforme Magina (2005) é: “Ana tinha 5 blusas 

e no seu aniversário sua avó lhe deu 2 blusas. Quantas blusas Ana tem agora?” Nesta 

situação, pode-se identificar vários conceitos que a criança precisa mobilizar para 

resolve-la, a saber: adição, temporalidade, contagem.  

Tendo em vista que o conceito não é construído isoladamente, mas em um 

campo com outros conceitos, sua constituição depende da relação entre três dimensões 

do conhecimento que, segundo a teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud é 

chamada de SIR. Especificando, S é um conjunto de situações que dará significado ao 

objeto de estudo; I é um conjunto de invariantes que tratam das propriedades e 

procedimentos necessários para definir este objeto e R é um conjunto de representações 

simbólicas as quais permitem relacionar o significado do objeto de estudo com suas 

propriedades. 

Em suma, a Teoria dos Campos Conceituais fornece elementos para a análise 

de dificuldades dos estudantes, pois nesta perspectiva, os professores são mediadores. 

Sua tarefa é a de auxiliar os estudantes a desenvolverem o seu repertório de esquemas e 

representação de um determinado conceito. (VERGNAUD, 1988 apud SANTOS, 

2012). 

O Campo Conceitual Multiplicativo, foco deste estudo, pode ser definido como 

um conjunto de situações cujo domínio requer uma operação de divisão ou de 

multiplicação, ou ainda, a combinação entre elas. Vários tipos de conceitos matemáticos 

são envolvidos nas situações que constituem este campo e no pensamento necessário 

para dominar estar situações. Cabe ressaltar que, dentre estes estão conceitos que serão 

aprofundados no decorrer da trajetória escolar, como: o de função linear, espaço 

vetorial, análise dimensional, fração, razão, número racional, etc. 
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A partir das ideias teóricas de Vergnaud sobre o Campo Conceitual 

Multiplicativo, faz-se oportuno apresentar um esquema, elaborado pelo grupo de 

pesquisa REPARE em EduMat – PUC/SP, com o objetivo de sintetizar as ideias 

centrais desse campo. Este esquema apresentado no Quadro 1 é divido em duas partes 

(relações ternárias e quaternárias). A primeira parte, por sua vez, é constituída por duas 

classes de situações: proporção simples e proporções múltiplas e a segunda também é 

formada por duas classes de situações; a comparação multiplicativa e produto de 

medidas. 

 

Quadro1: Esquema do Campo Conceitual Multiplicativo 

 

Fonte: REPARE em EduMat – PUC/SP (2009 apud SANTOS, MAGINA, MERLINI 
2010) 

 

Ressalta-se a diferença entre as relações ternárias e quaternárias. O trabalho 

com o campo conceitual multiplicativo, na perspectiva das relações quaternárias, 

possibilita aos estudantes compreender o porquê de se multiplicar uma quantidade pela 

outra e o resultado é expresso em uma quantidade. 

Divergente às relações quaternárias, as ternárias são tratadas como uma relação 

entre dois elementos, de mesma natureza ou grandeza, que se compõe para formar um 

terceiro elemento. Por exemplo, multiplicam-se centímetros por centímetros resultando 
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centímetros quadrados ou, ainda, meninos dançarinos por meninas dançarinas 

produzindo pares de dançarinos (SANTOS, 2012).  

Em função do objetivo desta pesquisa, destaca-se as relações ternárias, em 

específico no eixo produtos de medidas que, conforme Santos (2012), consiste em uma 

relação ternária, pois as situações nele envolvidas trazem noções de comparação entre 

quantidades de mesma natureza que resultam em um outro elemento. Por exemplo, 

sublinha-se as situações envolvendo a ideia de produto cartesiano com três conjuntos, a 

saber: dois deles, formados por saias e blusas e outro formado pelos trajes. O produto é 

a quantidade de trajes, este sofre influência das quantidades de saias e de blusas, 

simultaneamente. O eixo produto de medidas é constituído por duas subclasses: 

situação envolvendo a ideia de configuração retangular em quantidade continua e 

discreta; e situação envolvendo a ideia de combinatória, cuja quantidade é discreta. 

Nas situações envolvendo a ideia de combinatória, pode-se representar uma 

situação em que certo número de casais, por exemplo, é formado por moças e rapazes: 

Seja R o conjunto de três rapazes e M o conjunto formado por quatro moças. Assim: 

R{a,b,c} e M {d,e,f,g} (SANTOS, 2012). O Quadro 2 retrata essa situação. 

 

Quadro2: Representação do produto cartesiano 

 

Fonte: SANTOS (2012, p. 121) 

 

 Pode-se constatar que um casal consiste na associação de um elemento do 

primeiro conjunto com um elemento do segundo conjunto e que o número de casais é 

igual ao produto do número de rapazes pelo número de moços (3 rapazes x 4 moças = 

12 casais). Na análise numérica temos a = 3 x 4 e na análise das dimensões temos: 

casais = rapazes x moças. 
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 Pessoa e Borba (2009), a partir da concepção de articulação de conceitos 

apresentada por Vergnaud (1986), defendem que os distintos tipos de problemas 

combinatórios se desenvolvem desde os anos iniciais de escolarização. Assim, estas 

autoras argumentam que se deve trabalhar em todos os níveis e modalidades de ensino 

com problemas de produto cartesiano, pois há relações básicas de Combinatória 

contidas neste tipos de problemas e por levar os estudantes a terem contato com 

situações que possibilitam o desenvolvimento do raciocínio combinatório. 

 

Metodologia 

Optou-se por uma pesquisa de cunho qualitativo, todavia, dados quantitativos 

foram produzidos com a intenção de elucidar as produções da pesquisa. Realizou-se a 

análise de uma coleção de Livros Didáticos de Matemática do Ensino Fundamental, 

aprovada pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD/2013 (BRASIL, 2012), no 

que tange a proposta didática27 para o ensino do conceito de multiplicação, em 

específico a combinatória.  

Foi escolhida a coleção “Ápis – Matemática e Alfabetização Matemática” do 

Ensino Fundamental (livros do 2º ao 5º ano) de autoria de Luiz Roberto Dante, em 

função das escolhas das escolas da região. Cabe destacar que a coleção analisada foi a 

do professor e que o livro didático do 1º ano não fora analisado porque a estrutura 

multiplicativa é apresentada de forma sistematizada a partir do 2º ano. 

A coleção selecionada é composta por cinco livros didáticos (1ª, 2º, 3º, 4º e 5º 

ano do Ensino Fundamental), organizados em unidades e capítulos, tendo como modelo 

metodológico explanação de conteúdo e alguns exemplos. Cada volume está dividido 

em capítulos e os conteúdos são organizados em itens, que contêm explanação e 

exemplos relativos aos tópicos do tema do capítulo. Cada item inclui, ainda, atividades 

propostas, algumas das quais são destacadas com ícones: “Desafio”, “Vamos ler? Você 

vai gostar!”, “Bate-Papo” e “Brincando também se aprende” (BRASIL, 2012). 

                                                           
27

 Entende-se aqui por proposta didática as escolhas (teóricas e metodológicas) feitas pelo(s) autor(es) 

de livros didáticos na apresentação dos conceitos matemáticos. 
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Para a análise da coleção de livros didáticos, a piori fora analisado o capítulo e a 

seção na qual a atividade encontrava-se, qual era o número total de atividades e as 

variáveis, tratamento e sentido de conversão de cada atividade.  

Foram categorizadas 48 atividades associadas à ideia de combinação, ao qual, 

analisou-se em um primeiro momento as variáveis envolvidas, se havia ou não tratamento 

e o sentido de conversão destas atividades. 

 

Discussão dos Resultados 

Conforme o PNLD 2013 (BRASIL, 2012) a coleção expõe os tópicos 

normalmente abordados nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por exemplo, 

Números e Operações, Geometria, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação. 

A figura 1 apresenta a distribuição dos campos da matemática nos cinco volumes que 

compõem a coleção. 

 

Figura 1: Distribuição dos campos da matemática na coleção de livros analisada. 

 

Fonte: PNLD/2013(BRASIL, 2012) 

 

Com base na figura 1, constata-se que o tópico Números e Operações é 

distribuído de forma igual nos Anos Iniciais, tendo maior ênfase, na Alfabetização 

Matemática. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997), 

para o 2º ciclo (4º e 5º anos), os parâmetros são divididos entre Números Naturais e 

Sistema de Numeração Decimal e Números Racionais, ao qual nas Operações com 
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Números Naturais (em específico na multiplicação e divisão) é recomendado o grupo 

denominado situações associadas à ideia de combinatória, que é o foco deste estudo.  

 Ao analisar o livro do 2º ano foi construído o Quadro 3. 

 

Quadro 3: Organização das atividades no livro didático do 2º ano28. 

 Cap
. 

Seção Ativ. 
N.T.Ati

v 
Variáveis 

Trat
. 

Sent. Conv. 

2º 
an
o 

1 
Revis

ão 
1 3 

Cores/For
mas 

Geométrica
s 

- RT -> RN 

5 12 14 14 Valor (R$) TN - 

8 1c 1 1 Pares - 
RLN->RF-

>RN 

8 1c 2 2 
Tipos de 
Sorvetes 

- 
RLN->RF-

>RN 

8 9 3 3 - - 
RF->RS-

>RN 

Fonte: Dados da Pesquisa  

As atividades categorizadas priorizam a conversão para a Representação 

Numérica (RN) e de forma geral estão dispostas no capítulo relacionado à 

multiplicação. O tratamento é observável apenas em uma das atividades selecionadas, 

ao qual o estudante detém-se ao mesmo registro, utilizando do algoritmo da 

multiplicação. As atividades são organizadas de forma que os estudantes, em sua 

maioria, combinem pares utilizando, ora o algoritmo da multiplicação e também do 

diagrama da árvore, bem como a partir da contagem como uma revisão dos conceitos 

abordados no 1º ano. Figura 2. 

                                                           
28

 Lista de abreviações: Cap. = capítulo, Ativ.= atividades, N.T.Atividades = número total de 

atividades, Trat. = tratamento, Sent. Conv. = sentido de conversão ao qual separou-se por RT = registro 

tabular, RL = registro de língua natural, RN =  registro numérico, RF = registro figural, RS = registro 

simbólico e RGeo = registro geométrico. 
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Figura 2:  

Atividade envolvendo o diagrama da árvore.  

Ao analisar o livro didático do 3º ano foi construído o Quadro 4.  

Quadro 4: Organização das atividades no livro didático do 3º ano. 

 
Ca
p. 

Seção Ativ. 
N.T.Ati

v 
Variáveis 

Trat
. 

Sent. Conv.  

3º 
ano 

1 5 1 3 
Lanç. 

moedas 
- RF->RLN 

1 5 2 3 
Núm. 2 

algarismos 
- RLN->RN 

1 5 3 3 
Deslocame

nto 
- RF->RN 

1 8 
Desa
fio 

- 
Núm. 3 

algarismos 
- RLN->RN 

4 1 3 9 
Formas 

Geométrica
s 

- RF->RT 

4 
Revis

ão 
2 2 

Deslocame
nto 

- RF->RS 
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5 1c 1 4 
Tipos de 
Sorvetes 

- RT->RN 

5 1c 2 4 Entradas - 
RLN->RF-

>RN 

5 1c 3 4 Trajes - RF->RN 

5 1c 4 4 
Dupla de 
Alunos 

- 
RF->RS-

>RN 

5 2 3 10 
Pares de 
Fichas 

- RF->RN 

5 2 10 10 
Disposição 

de 
Tampinhas 

- 
RLN->RF-

>RN 

5 12 5 8 Lanche - 
RLN->RS-

>RN 

6 
Revis

ão 
3 3 Cores - RLN->RS 

7 3 3 7 Valor (R$) - RLN->RN 

7 3 6 7 Valor (R$) - RLN->RN 

7 4 6e 6 Valor (R$) - RLN->RN 

7 4 6f 6 Valor (R$) - RLN->RN 

7 
Revis

ão 
2 3 Algarismos - RLN->RN 

8 7 4 4 Valor (R$) - RLN->RN 

10 
Revis

ão 
1 4 Pontos - RLN->RN 

Fonte: Dados da Pesquisa  

As atividades do livro didático do 3º ano priorizam a conversão do registro da 

língua natural para o registro numérico e em sua maioria levam a combinação de 2 a 3 

algarismos para formar um número ou pares. As atividades foram inseridas por meio de 

contextos adequados ao público-alvo, retratando situações matemáticas cotidianas das 
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crianças e apropriando-se de problemas de geometria para a contextualização das 

atividades.  (Figura 3). 

Figura 3: Atividade categorizada no livro do 3º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar o livro didático do 4º ano foi construído o Quadro 5. 

Quadro 5: Organização das atividades no livro didático do 4º ano. 

 
Ca
p. 

Seção 
Ati
v. 

N.T. 
Ativ 

Variáveis 
Trat

. 
Senti. Conv 

4º 
ano 

1 5 4 6 Jogos - 
RLN->RS-

>RN 

1 6 20 20 
Algarismo

s 
- RLN->RN 

1 
Revis

ão 
4 4 

Tipos de 
Vasos 

- 
RLN->RS-

>RN 

2 
Revis

ão 
2 3 

Valor 
(R$) 

- 
RLN->RT-

>RN 

3 5 5 8 
Valor 
(R$) 

- RLN->RN 

3 5 8 8 
Valor 
(R$) 

- 
RLN->RT-

>RN 

3 5 Des -  Valor - RLN->RT-
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afio (R$) >RN 

3 7 4 5 
Valor 
(R$) 

- RLN->RN 

3 
Revis

ão 
1 4 Frutas - RLN->RN 

4 
Revis

ão 
1 3 Sorvetes - RLN->RN 

7 1c 1 4 Cardápio - 
RLN->RS-
>RT->RN 

7 1c 2 4 Equipes - 
RN->RS-

>RN 

7 1c 3 4 Equipes - RLN->RN 

7 1c 4 4 - -  

7 4 3b 3 Cardápio - RLN->RN 

8 5 2c 5 
Valor 
(R$) 

- RLN->RN 

12 
Revis

ão 
1 7 

Valor 
(R$) 

- RLN->RN 

Fonte: Dados da Pesquisa  

Ressalta-se neste livro a presença de atividades de combinatória na parte 

destinada a revisão onde estas atividades estão associadas a conteúdos que dizem 

respeito ao sistema monetário, divisão e arredondamentos. (Figura 4) As atividades do 

livro didático do 4º ano priorizam a conversão do registro da língua natural para o 

registro numérico, embora haja um número considerável de atividades que utilizem 

além do RLN e do RN a representação tabular. 

Figura 4: Atividade desafio do livro do 4º ano. 
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Ao analisar o livro didático do 5º ano foi construído o Quadro 6. 

Quadro 6: Organização das atividades no livro didático do 5º ano 

 
Ca
p. 

Seção 
Ativ

. 
N.T. 
Ativ. 

Variáveis Senti. Conv 

5º 
ano 

1 
Revis

ão 
3 3 

Maneiras 
de sentar 

RLN->RS-
>RN 

3 1b 3 5 Dados RLN->RN 

3 
Revis

ão 
2 2 

Comb. 
pontos 

RLN->RS-
>RN 

4 1ª 3 3 Cardápio 
RLN->RT-

>RN 

9 
Revis

ão 
4 4 Segmentos 

RLN->RF-
>RS->RN 

Fonte: Dados da Pesquisa  

Em relação aos demais livros da coleção, o livro do 5º ano traz poucas atividades 
sobre a combinatória, utilizando-a para revisar os conceitos trabalhados. O sentido de 
conversão de maneira geral permanece o mesmo dos demais livros, partindo sempre do 
RLN e tendo por fim o RN.  

 

Considerações Finais  

 

Por meio da análise de dados pode-se afirmar que na coleção há equilíbrio 

quanto à exploração da combinatória. Em relação aos sentidos de conversão, constata-se 

mais ênfase para o Registro de Lingua Natural tendo como fim o Registro Numérico.  

Nas atividades observa-se que o autor prioriza o entendimento dos 

conceitos/conteúdos abordados e não a simples memorização e para tanto, faz uso da 
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teoría dos Campos Conceituais. Portanto, pode-se inferir que o estudo da combinatória 

apresentada nesta coleção é significativo, potencializando aspectos que contribuem para 

o desenvolvimento do pensamento combinatório.  
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