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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo discutir como a configuração retangular, uma das 
classes da Estrutura Multiplicativa, está sendo trabalhada em uma coleção de livros 
didáticos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (2º, 3º, 4º, 5º anos) aprovada pelo 
PNLD/2013 (BRASIL, 2012), sendo considerada as ideias de Vergnaud, assim como as 
orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Este trabalho adota pressupostos de 
cunho qualitativo, todavia, dados quantitativos foram produzidos no intuito de elucidar 
as produções da pesquisa. A produção de dados foi realizada mediante tabelamento das 
atividades referente a configuração retangular encontradas nos livros. Com a análise dos 
dados conclui-se que o estudo da representação retangular por meio desta coleção é 
relevante, e permite potencializar a compreensão em matemática na sala de aula. 
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Palavras-chave: Campo Conceitual Multiplicativo; Representação Retangular; Anos 
Iniciais; Matemática. 

 

Introdução 

 

Alia-se a este trabalho o grupo de pesquisa matE² (Matemática e Educação 

Matemática) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID - 

Subprojeto Matemática, sendo a produção de sua escrita elaborada mediante 

indagações, pesquisas e estudos realizados nos espaços tempos oportunizados por eles.  

Este trabalho tem por objetivo discutir como a configuração retangular, é 

disposta em uma coleção de livros didáticos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

(2º, 3º, 4º, 5º anos), aprovada pelo PNLD/2013 (BRASIL, 2012) pois o processo de 

ensino e aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em relação a 

disciplina de Matemática é menos formalizada do que nos Anos Finais e no Ensino 

Médio, porém, é nos Anos Iniciais em que os primeiros conceitos científicos começam a 

serem formados.   

Este trabalho tem como foco a Estrutura Multiplicativa com referência as ideias 

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

conjunto de situações em que o tratamento requer que o estudante mobilize uma 

variedade de conceitos, procedimentos e representações de tipos diferentes, em estreita 

conexão uns com os outros. (VERGNAUD, 1986). Além disto, entende-se que o livro 

didático é um dos recursos mais utilizados pelos professores para a elaboração e 

desenvolvimento de atividades. Portanto, torna-se de fundamental importância a analise 

deste recurso, em especial, acerca da Estrutura Multiplicativa. 

 

Estrutura Multiplicativa: fundamentada na Teoria dos Campos Conceituais 

 

Este trabalho fundamenta-se na Teoria dos Campos Conceituais (TCC), traz 

entendimentos sobre a formação de conceitos matemáticos por partes dos estudantes, a 

partir de observações de suas estratégias de ação.  
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A TCC afirma que o ponto fundamental da cognição é o processo de 

conceitualização do real e da situação. Relacionando o desenvolvimento do sujeito com 

as tarefas, situação, que ele é levado a resolver. Assim deve-se levar em conta os 

aspectos conceituais dos esquemas e a análise conceitual das situações, em que os 

estudantes desenvolvem suas tarefas, pois os esquemas referem-se à organização feita 

pelo sujeito aprendiz, com o objetivo de nortear a resolução de uma dada situação.   

Vergnaud (1983b apud Santos, 2012) enfatiza que é necessário manter uma 

interação entre o conceito e a diversidade de situações, pois por mais simples que a 

situação se apresente ela envolverá diversos conceitos. Portanto a formação de um 

Campo Conceitual necessita do entendimento de diversos conceitos e não apenas de um 

conceito isolado.    

É destacado por Vergnaud dois campos conceituais para a Matemática, pois 

todos os demais conceitos matemáticos são alicerçados por eles, a saber: o campo 

conceitual da estrutura aditiva e o campo conceitual da estrutura multiplicativa. A 

estrutura aditiva, caracteriza-se pelo o uso da operação, para a resolução das situações, 

de adição ou subtração ou as duas concomitantes, e a estrutura multiplicativa, 

caracteriza-se pela a utilização da divisão ou multiplicação ou a combinação de ambas 

para a resolução de um conjunto de situações.  

Será aprofundada a discussão sobre o Campo Conceitual Multiplicativo mais 

precisamente no eixo produto de medidas e na classe de configuração retangular. O 

Campo Conceitual Multiplicativo pode ser considerado como sendo um conjunto de 

situações, que precisa da mobilização de diferentes conceitos e representações 

simbólicas para sua análise e tratamento, o qual é necessário que o domínio de um 

conjunto de situações, requeira a utilização da operação de divisão ou de multiplicação 

ou ambas. São vários os conceitos matemáticos envolvidos nas situações e no 

pensamento necessário para dominar tais situações do Campo Conceitual 

Multiplicativo, sendo eles: de função linear; n-linear; espaço vetorial; análise 

dimensional; fração; razão; taxa; número racional; multiplicação; e divisão. 

A partir das ideias teóricas de Vergnaud (1986) a respeito do campo Conceitual 

Multiplicativo, Santos (2012) elaborou um esquema com objetivo de sintetizar e 

contribuir com o trabalho dos professores da Educação Básica, com relação a este 

campo. O esquema apresentado por Santos, está dividido em duas partes: relações 

quartearia e relações ternarias. A primeira parte, é constituída por dois eixos: proporção 
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simples e proporção múltipla, e a segunda também é formada por dois eixos: o da 

comparação multiplicativa e o do produto de medidas. Como segue no quadro: 

Quadro1: Esquema do Campo Conceitual Multiplicativo 

 

Fonte: Grupo de pesquisa REPARE em EdMat/PUC-SP (2009 apud SANTOS 2012) 

O eixo Produtos de Medidas, segundo Santos (2012) consiste em uma relação 

ternaria, pois, as situações aqui envolvidas trazem noções de comparação entre 

quantidades de mesma natureza que resultam em um outro elemento, sedo que uma 

delas é o produto das outras duas, tanto no plano numérico como no plano dimensional. 

Como exemplo, a situações envolvendo a ideia de produto cartesiano envolvendo três 

conjuntos: dois deles, formados por saias e blusas e outro formado pelos trajes. O 

produto é a quantidade de trajes, que sofre influência das quantidades de saias e de 

blusas, simultaneamente. O Eixo Produto de Medidas é constituído por duas subclasses 

a saber: Situação envolvendo a ideia de configuração retangular em quantidade continua 

e discreta; e Situação envolvendo a ideia de combinatória.  

A classe configuração retangular para Santos (2012) é a classe constituída por 

situações que envolvem a ideia de organização retangular, podendo ser trabalhadas pelo 

modelo matemático a x b = c ou c: a =b. Um exemplo da configuração retangular é a 

seguinte situação: “Num cinema as cadeiras estão organizadas em fileiras e colunas. 

Sabendo que há cinco fileiras e 10 colunas, quantas cadeiras há no cinema?” 

A operação que resolve essa situação é a multiplicação entre o número de 

fileiras e o número de colunas, isto é: 5 x 10 = 50. A partir dessa situação que envolve a 
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ideia da organização retangular é possível formular outra com o mesmo contexto 

envolvendo a operação de divisão. 

 

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 didática30 para o ensino do conceito de multiplicação, em 

específico a classe de configuração retangular, na perspectiva de Vergnaud. 

Foi analisada 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. 

A coleção é composta por cinco livros didáticos sendo eles do 1ª, ao 5º ano do 

Ensino Fundamental, os mesmos são organizados em unidades e capítulos, adota-se 

como modelo metodológico explanação de conteúdo e alguns exemplos. No decorrer 

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

exemplos relativos aos tópicos do tema. 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, 2013). 

Para facilitar a análise da coleção de livros didáticos, previamente fora analisado 

cada capitulo e seção na qual as atividades, referentes à configuração retangular, 

encontravam-se, qual era o número total das atividades e as variáveis, tratamento e 

sentido de conversão de cada atividade. Nesta organização categorizou-se 102 

atividades relacionadas à ideia de configuração retangular, ao qual, analisou-se em um 

primeiro momento as variáveis envolvidas, se havia ou não tratamento e o sentido de 

conversão destas atividades.  

                                                           

30
 
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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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 

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.  

 Com a analise do livro do 2º ano foi construído o seguinte Quadro. 

Quadro 3: Organização das atividades no livro didático do 2º ano31. 

                                                           

31 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 = 
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2º 
Ano 

Cap. 
Seçã
o 

Ativ. 
N. 
T. 
Ativ. 

Variáveis Trat. 
Sent. 
Conv. 

5 12  10 14 Moedas - 
RF-> 
RN 

6 12 5 6 Num. Placas - 
RF-> 
RN 

6 12 6 6 Num. Cubos - 
RF-> 
RN 

7 Rev. 4 4 Num. Maças - 
RF-> 
RN 

8 1b 1 2 
Num. 
Botões 

- 
RF-> 
RN 

8 1b 2 2 
Num. 
Classes 

- 
RF-> 
RN 

8 9 1 7 
Num. 
Crianças 

- 
RF-> 
RN 

8 9 2(a) 15 
Num. 
Árvores 

- 
RF-> 
RN 

8 9 2(b) 15 Num. Frutas - 
RF-> 
RN 

8 9 7 15 Num. Pães - 
RF-> 
RN 

8 9 10 15 Num. Placas - 
RF-> 
RN 

8 9 13 15 
Num. 
Janelas 

- 
RF-> 
RN 

 

Com a análise do Quadro 4 percebe-se que as atividades priorizam a conversão 

para a Representação Numérica (RN). Exceto no capítulo referente à multiplicação, a 

representação retangular está associada ao uso do material dourado (completar as peças 
                                                                                                                                                                          

registro de língua natural, RN =  registro numérico, RF = registro figural, RS = registro simbólico e RGeo = 

registro geométrico. 
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e contá-las), quando a multiplicação é abordada, a representação retangular está na 

forma de situação-problema. (Figura 2).  

Figura 2: Atividade envolvendo configuração retangular.  

 

Ao analisar o livro didático do 3º ano foi construído o Quadro 5.  

Quadro 5: Organização das atividades categorizadas no livro didático do 3º ano. 

3º 
An
o 

Ca
p. 

Seçã
o 

Ativida
de 

N. 
T. 
Ati
v. 

Variáveis 
Tra
t. 

Sent. Conv. 

1 3 At.2 2 Números quadrados - RF-> RN 

5 1b At. 1 2 Núm. Tampinhas - RF-> RN 

5 1b At. 1 2 Núm. Placas - RF-> RN 

5 2 At. 1 10 Núm. Cadeiras - RF-> RN 

5 2 At. 2 10 Núm. Apartamentos - RF-> RN 

5 2 At. 5(a) 10 Cont. Área - RF-> RN 

5 2 At. 5(b) 10 Cont. Área - RF-> RN 

5 2 At. 5(c) 10 Cont. Área - RF-> RN 

5 2 At. 6(a) 10 
Números de 
quadrados 

- RF-> RN 

5 2 At. 10 10 
Disposição de 
Tampinhas 

- 
RLN->RF-
>RN 
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5 7 At. 5(a) 6 Núm. Janelas - 
RLN->RF-
>RN 

5 7 At. 5(b) 6 Núm. Parafusos - 
RLN->RF-
>RN 

5 7 At. 6 6 Núm. Pessoas - RF->RN 

5 9 At. 1 7 Números Balas - RF->RN 

5 10 At. 5(a) 5 Núm. Janelas - RF->RN 

5 12 At. 1(a) 8 Área - RF->RN 

5 12 At. 1(b) 8 Área - RF->RN 

6 5 
At. 
14(a) 

17 Área - RF->RN 

8 2 At.1 3 Quant. Alfaces - RF->RN 

 

No livro didático do 3º ano as atividades priorizam a conversão do registro 

figural para o registro numérico e apresentam-se geralmente da forma de situações 

problema porém, ressalta-se a presença dos números quadrados para o estudo. (Figura 

3). 

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

 

 

Ao analisar o livro didático do 4º ano foi construído o Quadro 6. 
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Quadro 6: Organização das atividades categorizadas no livro didático do 4º ano. 

4º 
Ano  

Cap
. 

Seção 
Ativida
de 

N. 
T. 
Ativ. 

Variáveis Trat. 
Sent. 
Conv. 

7 1b At. 1 2 Quant. Classes - RF->RN 

7 1b At. 2(a) 2 Quant. Ovos - RF->RN 

7 1b At. 2(b) 2 Quant. Alfaces - RF->RN 

7 1b At. 2(c) 2 Quant. Figuras - RF->RN 

7 1b At. 2(d) 2 Área - 
RGeo-
>RN 

7 1c Desafio  
Quant. 
Poltronas 

- RF->RN 

7 3 At. 4 9 Num. Carros - 
RLN-
>RN 

7 3 At. 6(b) 9 Num. Tijolos - 
RLN-
>RN 

7 4 At. 3(a) 3 Num. Pessoas - 
RLN-
>RN 

7 5 At. 1 3 Quant. Botões - RF->RN 

7 7b At. 1 3 Área - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 1 11 Área - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 2(a) 11 Área - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 2(b) 11 Área - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 4 11 Área - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 5(a) 11 Área - 
RGeo-
>RN 



 

189 
 

9 8 At. 5(b) 11 Área - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 6(a) 11 Área - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 6(b) 11 Área - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 7 11 Área - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 9 11 Área - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 11 11 Área - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 2 11 Área - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 6(a) 7 Área - 
RLN-
>RF 

9 8 At. 6(b) 7 Área - 
RLN-
>RF 

9 9 At. 6(c) 7 Área - 
RLN-
>RF 

12 3 At. 4(a) 5 Área - 
RGeo-
>RN 

12 3 At. 4(b) 5 Área - 
RGeo-
>RN 

12 3 At. 4(c) 5 Área - 
RGeo-
>RN 

12 3 At. 4 5 Área - 
RGeo-
>RN 

Com a análise do livro do 4° ano percebe-se que os sentidos de conversão das 

atividades foram dispostos de forma igualitária por todas as atividades analisadas. 

Quanto à representação retangular, as atividades em priorizam o trabalho com área de 

figuras geométricas. (Figura 4)  

Figura 4: Atividade do livro do 4º ano. 
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Ao analisar o livro didático do 5º ano foi construído o Quadro 7. 

Quadro 7: Organização das atividades categorizadas no livro didático do 5º ano 

5º 
Ano  

Cap
. 

Seçã
o 

Ativida
de 

N. 
T. 
Ativ. 

Variáveis 
Tra
t. 

Sent. 
Conv. 

2 1 At. 2(a) 2 Área - RF->RN 

2 1 At. 2(b) 2 Volume - RF->RN 

4 1a   At. 2(a) 3 
Quant. 
Arvores 

- RF->RN 

4 1a At. 2(b) 3 
Quant. 
Arvores 

- RF->RN 

4 1b At. 1 9 Área - RF->RN 

4 1c At. 2 5 Área - RF->RN 

4 1c At. 3 5 Área - RF->RN 

4 1c Desafio  Área - RF->RN 

4 1c At. 4(a) 5 Volume - RF->RN 

4 1c At. 5(b) 5 Distancia - RF->RN 

4 1c At. 5(c) 5 Área - RF->RN 

4 1c At. 5(d) 5 Área - RF->RN 

4 5 
At. 
11(g) 

11 Área - RLN->RN 

4 6c At. 4(a) 4 Números - RLN->RN 
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Cadeiras 

4 7 At. 10 15 Área TF - 

6 1b At. 4 6 Área - RF->RN 

6 1b At. 5(a) 6 Área - RF->RN 

6 1b At. 5(b) 6 Área - RF->RN 

11 2a At. 1 5 Área - RF->RN 

11 2a At. 5  5 Área - RF->RN 

11 2b At. 7 11 Área - RF->RN 

11 2b At. 8 11 Área - RLN->RF 

11 2b At. 9 11 Área - RLN->RF 

11 2b At. 10 11 Área - RF->RN 

11 2c At. 1 7 Área - RF->RF 

11 2c At. 2 7 Área - RF->RF 

11 2c At. 4 7 Área - RF->RF 

11 2c At. 5 7 Área - RF->RF 

11 2c At. 6(a) 7 Área - RF->RF 

11 2c At. 7 7 Área - RLN->RF 

11 2d At. 1(a) 3 Área - RF->RN 

11 2d At. 1(b) 3 Área - RF->RN 

11 2d At. 1(c)  3 Área - RF->RN 

11 2d At. 2(a) 3 Área - RF->RN 

11 2d At. 2(b) 3 Área - RF->RN 

11 2d 
At. 2 
(c) 

3 Área - RF->RN 

11 2d At. 3(a)  3 Área - RF->RN 

11 2e At. 4 9 Área - RLN->RF 
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11 2e At. 5 9 Área - RLN->RF 

11 2e At. 6 9 Área - RLN->RF 

11 2e At. 8 9 Área - RLN->RF 

 

Nas atividades do livro do 5° ano há uma exploração maior nos sentidos das 

conversões entre os registros, mas a conversão que é mais utilizada é o registro figural 

para o registro numérico. O cálculo de áreas ainda teve maior enfoque no uso da 

representação retangular.  

Considerações Finais 

 

Através da análise dos dados, pode-se notar que a abordagem de atividades que 

trabalham a configuração retangular, a cada coleção tende a ser mais explorada. Já em 

relação aos sentidos de conversão, isso não acontece, mas percebe-se que há mais 

ênfase na conversão do Registro da Figural para o Registro Numérico.  

Observa-se pelas atividades que o autor valoriza o entendimento dos 

conceitos/conteúdos, pois faz uso da teoria dos Campos Conceituais para abordar 

determinado conceito. Assim, entende-se que o estudo da configuração retangular por 

meio desta coleção é relevante, pois, constitui-se em uma possibilidade de potencializar 

a compreensão em matemática na sala, fazendo com que os estudantes criem relações, 

conexões, intuições e descoberta entre diferentes conceitos da matemática.  
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