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Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi caracterizar a abordagem da grandeza volume nas sete 
coleções de livros didáticos de Matemática do ensino médio aprovados no Programa 
Nacional do Livro Didático - PNLD 2012. Usou-se como aportes teóricos a Teoria 
dos Campos Conceituais de Gérard Vergnaud (1990) e o modelo didático proposto 
por Régine Douady e Marie-Jeanne Perrin-Glorian (1989) para a conceituação de 
área como uma grandeza, o qual foi adaptado para a grandeza volume em estudos 
anteriores ao nosso. A partir do referencial teórico supracitado e de diversos estudos 
sobre o ensino e a aprendizagem das grandezas geométricas, mais particularmente 
sobre volume, elaborou-se uma tipologia de situações que podem dar sentido a esse 
conceito, na qual há três classes: medição, comparação e produção. A análise dos 
livros didáticos foi norteada por critérios, agrupados em três categorias: descrição da 
abordagem de volume, volume como conceito e componente do campo conceitual 
das grandezas geométricas e fórmulas de volume. Os resultados deste estudo 
indicaram que a grandeza volume geralmente é abordada na parte final dos livros do 
2° ano e por vezes na parte inicial dos livros de 3° ano. O ensino de volume é 
realizado em seções de capítulos dedicados ao estudo dos sólidos geométricos, 
situando volume no domínio da geometria. As situações de medição são 
amplamente majoritárias e mesmo em exercícios de comparação, produção e outros 
tipos o aspecto numérico e o uso de fórmulas são enfatizados. A extensão da 
validade da fórmula do volume do bloco retangular para os casos em que as 
medidas de comprimentos das arestas não são inteiras geralmente não é 
argumentada nem ao menos explicitada. O princípio de Cavalieri é apresentado em 
todas as coleções analisadas como ferramenta para construção das fórmulas de 
volume, mas seu uso nem sempre é feito de maneira adequada. A distinção entre 
volume e o sólido e entre volume e a medida está presente em todas as coleções, 
mas geralmente de maneira implícita e de modo insuficiente para dar sentido ao 
volume como grandeza.  
 

Palavras-chave: Grandezas e medidas. Livro didático. Ensino Médio. Teoria dos 
Campos Conceituais. Volume 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé 

 

L’objectif de ce travail est de caractériser l’approche de la grandeur volume dans les 
sept collections de manuels scolaires de lycée (élèves de 15 à 17 ans) approuvés à 
l’évaluation du Programme National des Manuels Scolaires 2012 (Programa 
Nacional do Livro Didático– PNLD). Son cadre théorique s’appuie sur celui de la 
Théorie des Champs Conceptuels de Gérard Vergnaud (1990) et sur le modèle 
didactique construit par Régine Douady et Marie-Jeanne Perrin-Glorian (1989) pour 
la construction du concept d’aire en tant que grandeur, modèle qui a été adapté par 
des recherches antérieures à la nôtre pour analyser l’enseignement de la grandeur 
volume. Une typologie de situations qui donnent du sens au volume a été construite 
à partir de ce cadre théorique et d’études concernant l’enseignement et 
l’apprentissage des grandeurs géométriques, plus particulièrement du volume en tant 
que grandeur. Dans cette typologie, nous dégageons trois classes : mesure, 
comparaison et  production. Les critères d’analyse des manuels scolaires ont été 
regroupés en trois catégories : la description globale de l’approche de volume, le 
volume en tant que concept et composant du champ conceptuel des grandeurs 
géométriques et finalement les formules. Les résultats de cette recherche montrent 
que la grandeur volume est en général travaillée à la fin des manuels scolaires de la 
deuxième année et quelques fois dans le début de la dernière année du lycée. 
L’enseignement du volume est conduit dans des sections de chapitres consacrés à 
l’étude des solides, il est donc situé dans le domaine de la géométrie. Les situations 
de mesure sont largement majoritaires et même dans les exercices de comparaison, 
production et d’autres encore, l’aspect numérique et l’usage de formules est mis en 
avant. L’extension de la validité de la formule de volume d’un parallélépipède au cas 
où les mesures des longueurs des arrêtes ne sont pas entières en général n’est pas 
argumenté ou même explicité.  Le Principe de Cavalieri est présenté en tant qu’outil 
pour la construction des formules de volume dans toutes les collections analysées, 
mais son usage n’est pas toujours fait de façon adéquate. La distinction entre le 
volume et le solide, ainsi qu’entre le volume et les mesures est présente dans toutes 
les collections, mais en général, de manière implicite et de manière insuffisante pour 
donner du sens au volume en tant que grandeur.  
 
Mots-clefs: Grandeurs et Mesures. Manuel Scolaire. Lycée. Théorie des Champs 

Conceptuels. Volume. 
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INTRODUÇÃO 

 Os processos de medição são inerentes às várias culturas, nos diferentes 

momentos de vida e cumprem um papel importante no meio social, nas tecnologias 

e na ciência. Nesse sentido, grandezas e medidas se constitui em um tema 

relevante de estudo, pois em tarefas cotidianas e no exercício das diversas 

profissões são encontradas atividades que as envolvem como construção civil, 

agricultura, culinária, entre outras.  

 A presença desse tema em situações práticas remete às civilizações antigas. 

Os egípcios, por exemplo, já calculavam volume de depósitos para estocagem de 

alimentos e para fins de comércio (LIMA, 2009).  

Na sociedade atual, a utilização desse conhecimento não é menos 

importante, pois seu uso encontra-se presente em diversas atividades agrícolas, na 

medicina, na engenharia, na costura, entre outras. No contexto matemático, 

problemas relativos a comprimento, área e volume estão na origem das ideias de 

número racional e irracional e na noção intuitiva de integral. Por exemplo, foi a partir 

da medição abstrata da diagonal de um quadrado de lado unitário que surgiu a 

necessidade de ampliação dos racionais, implicando no surgimento dos números 

reais (BRASIL, 2011). 

 A relevância do campo das grandezas e medidas, segundo Lima e Bellemain 

(2010), dá-se basicamente por três razões: pelo uso nas práticas sociais em 

especial nas áreas técnicas e científicas; pela articulação com outros conteúdos 

matemáticos; e pelas ligações com outros campos disciplinares. 

 Em relação aos usos práticos, atividades cotidianas e profissionais revelam a 

importância social das grandezas. Um pedreiro, por exemplo, utiliza noções de 

estimativas e de cálculo de comprimento, de área e de volume no desempenho de 

suas funções. As crianças fazem uso desse conhecimento, direta ou indiretamente, 

quando lidam com dinheiro e em atividades recreativas.  

 Em se tratando da articulação com outros campos, o da geometria, por 

exemplo, possibilita estabelecer relações com o referido campo, uma vez que as 

grandezas geométricas estão diretamente associadas a entes geométricos. No que 

tange à articulação com outras áreas, Lima e Bellemain (2010) sugerem conexões 

entre Matemática e história e Matemática e ciências, em que é possível explorar o 

tema do tempo ao estudar o período de gestação dos animais.  
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 O campo das grandezas e medidas é extremamente vasto e sua análise 

remete à identificação de grandezas de naturezas diversas como velocidade, massa, 

densidade, entre outras. Nesse campo, destacam-se as grandezas geométricas 

comprimento, área, volume e ângulo, pois além de se constituir em conhecimentos 

socialmente relevantes para os alunos, esses conteúdos favorecem a articulação, 

conforme mencionado acima, com os demais campos da matemática escolar 

(números e operações, espaço e forma, álgebra) e com outros conteúdos 

matemáticos (função, razão, entre outros). 

Os argumentos expostos acima justificam o papel das grandezas e medidas 

no processo de ensino na educação básica. 

Nosso interesse nessa pesquisa se volta para as grandezas geométricas e 

mais especificamente para volume.  

A análise das instruções curriculares nacionais oficiais mostra que volume 

está presente desde a educação infantil até o ensino médio. Inicialmente, o ensino 

foca o conceito de capacidade (volume interno de recipientes) e mais tarde incorpora 

o volume de sólidos maciços. Na educação infantil (BRASIL, 1998) propõem-se a 

introdução de noções de medida de capacidade e o uso de unidades convencionais 

e não convencionais de capacidade. Nos 1° e 2° ciclos são sugeridos trabalhos com 

instrumentos de medidas conhecidos como recipientes de um litro e o 

reconhecimento e uso de unidades de medidas como litro e mililitro (BRASIL, 1997). 

Nos 3° e 4° ciclos, são sugeridas atividades envolvendo as unidades de medida 

mais usuais como metro cúbico, centímetro cúbico, litro e mililitro, além de cálculo do 

volume de paralelepípedos retângulos por contagem de cubinhos e de prismas retos 

por composição/decomposição (BRASIL, 1998). Por fim, no ensino médio, 

recomenda-se a identificação de instrumentos mais adequados para medir o volume 

de objetos geométricos e a exploração das fórmulas de volume mais usuais 

(BRASIL, 2002b).  

Considerando o papel dos livros didáticos na passagem entre o que é 

recomendado nas instruções curriculares e o que é efetivamente abordado na sala 

de aula, escolhemos nesta pesquisa, analisar a abordagem da grandeza volume nos 

livros de Matemática de ensino médio aprovados no PNLD 2012.  
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Tal estudo emergiu de duas pesquisas anteriores (MORAIS; BELLEMAIN, 

2010; MORAIS, 20101). A primeira fez uma análise da abordagem de volume em 

livros didáticos de Matemática para os anos finais do ensino fundamental em cinco 

coleções aprovadas no PNLD 2008 (BRASIL, 2007), nas quais foram mapeadas as 

situações que trabalhavam o conceito de volume e feita uma análise dessas 

situações, do ponto de vista do campo conceitual das grandezas geométricas e suas 

medidas (distinção e articulação entre os quadros geométrico, numérico e das 

grandezas). Na segunda, foram analisadas cinco provas (2006 a 2010) do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do vestibular da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) objetivando diagnosticar o que efetivamente vem sendo 

requerido dos alunos sobre volume nesses exames. 

Morais e Bellemain (2010) constataram, dentre outros aspectos, que não se 

dedica uma atenção suficiente à abordagem de volume nesses livros didáticos e dá-

se ênfase ao aspecto numérico, uma vez que as situações de medição e de 

transformação de unidades são as mais recorrentes. Em relação às provas do 

ENEM, Morais (2010) observou que esse conteúdo foi contemplado em todas as 

edições analisadas, tendo como características predominantes a relação entre 

modelos matemáticos e modelos concretos dos sólidos geométricos escolares 

(prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera) e o uso das fórmulas. Nos exames 

vestibulares, dá-se ênfase à articulação com outros conteúdos matemáticos e são 

favorecidas as manipulações algébricas com fórmulas. Essas duas pesquisas 

conduzem a questionar como é abordado o volume nos livros didáticos do ensino 

médio.   

No que tange à abordagem de comprimento, área, volume e ângulo, estudos 

têm defendido o ensino dos referidos conceitos na perspectiva de grandeza, que 

consiste em associar/dissociar o sólido, o numérico e a grandeza. Essa proposta 

fundamenta-se nas pesquisas desenvolvidas por Régine Douady e Marie-Jeanne 

Perrin-Glorian (1989), as quais elaboraram e experimentaram uma engenharia 

didática, em que investigaram a construção da noção de área como grandeza por 

alunos com idade entre nove e 12 anos. 

                                                           
1
 Trabalho de conclusão de curso de graduação, sob orientação da professora Dra. Paula Moreira 
Baltar Bellemain, intitulado: O que se espera que os alunos saibam sobre a grandeza volume ao 
concluírem a Educação Básica: uma análise em exames de avaliação.  
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Segundo essas pesquisadoras, a construção desse conceito requer a 

compreensão de área como grandeza autônoma, fazendo-se necessário fazer duas 

distinções básicas: a) área, que é uma grandeza, e a superfície, que é um objeto 

geométrico; b) a grandeza área e sua medida que nesse modelo, é um número. 

Esse modelo tem influenciado diversos estudos, os quais confirmaram sua 

pertinência (LIMA, 1995; BALTAR, 1996; BELLEMAIN; LIMA, 2002; TELES, 2007) e 

o estenderam para a conceituação de outras grandezas como comprimento 

(BARBOSA, 2002), volume (OLIVEIRA, 2002, 2007; BARROS, 2002; ANWANDTER-

CUELLAR, 2008) e ângulo (LIMA; BELLEMAIN, 2010).  

Assim por analogia, compreender volume como grandeza consiste em 

distinguir volume do sólido geométrico e volume de sua medida, que é um número. 

Estudos realizados por Oliveira (2002) e Barros (2002) constataram que 

alunos dos anos finais do ensino fundamental revelaram uma compreensão 

insuficiente de volume como grandeza, uma vez que os sujeitos investigados pouco 

articularam/dissociaram os três componentes: o número, o sólido e a grandeza. 

Ainda nessa etapa de ensino, Anwandter-cuellar (2008) verificou, no ensino francês, 

que os alunos têm uma concepção predominantemente numérica de volume, ou 

seja, prevalece a identificação do volume a um número e não a uma grandeza. 

A escolha pela análise da grandeza volume nos livros citados derivou da 

importância desse recurso como subsídio didático para alunos e professores no 

ensino de conceitos matemáticos, em particular o de volume. Além disso, indicações 

apontadas por Morais e Bellemain (2010) e a ausência de pesquisas sobre o tema 

nessa etapa de ensino contribuíram para delimitar o problema de investigação, ou 

seja, como os livros didáticos de Matemática do ensino médio abordam a grandeza 

volume?  

No que tange ao livro didático, alguns estudos (GÉRARD; ROEGIERS, 1998; 

CARVALHO; LIMA, 2010) apontam sua relevância no ensino. O primeiro ressalta 

que o livro didático é dotado de conceitos matemáticos e de escolhas didáticas 

(sequências didáticas), uma vez que traz para esse contexto o seu autor, o qual 

passa a interagir com o aluno e com o professor, reforçando, portanto, a importância 

em ter nesse recurso didático uma abordagem que favoreça o ensino dos conteúdos 

matemáticos. Gérard e Roegiers (1998) também enfatizam a relevância do livro 

didático, uma vez que, segundo eles, o mesmo desempenha diversas funções para 

os alunos e os professores.  
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Usamos como aporte teórico a Teoria dos Campos Conceituais de Gérard 

Vergnaud (1990), a qual conduz, em nossa investigação, na identificação de 

situações, de invariantes operatórios e de representações simbólicas em problemas 

sobre volume explorados nos livros didáticos. Ainda na perspectiva da teoria dos 

campos conceituais, volume situa-se no campo conceitual das grandezas 

geométricas, no qual, por um lado, são estabelecidas relações com comprimentos, 

áreas, ângulos, função linear, proporcionalidade, fórmulas, figuras geométricas 

planas e espaciais, números, instrumentos de medida, entre outros conceitos e 

procedimentos matemáticos. Por outro lado, no âmbito desse campo conceitual, 

articulam-se grandezas físicas básicas como massa, temperatura, velocidade e 

muitas outras. 

O entendimento da grandeza volume como componente de um campo 

conceitual remete à identificação de tipos de situações, de propriedades (fórmulas, 

definições, etc.) e de representações simbólicas que permitem dar sentido ao 

referido conceito. 

 Diante disso, para responder nossa questão de investigação, acima 

mencionada, delineamos como objetivo geral: 

 Caracterizar a abordagem da grandeza volume nos livros didáticos de 

Matemática do ensino médio aprovados no PNLD 2012. 

 O texto que se segue está organizado em quatro capítulos. 

 O capítulo 1 descreve brevemente o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), as orientações didáticas e curriculares para a abordagem da grandeza 

volume na educação básica e discute a relevância do livro didático de matemática 

como suporte para o ensino dessa disciplina. 

 O capítulo 2 explicita o referencial teórico, bem como a fundamentação 

didática e matemática de volume. São apresentados alguns elementos da Teoria 

dos Campos Conceituais e o modelo didático e matemático para conceituação de 

volume como grandeza. Apresentamos ainda alguns estudos já realizados sobre a 

grandeza volume, bem como a tipologia de situações que possibilita dar sentido a 

esse conceito. 
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 O capítulo 3 apresenta as escolhas metodológicas, baseadas em elementos 

da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). São apresentadas as coleções analisadas 

e os critérios que nortearam a análise dos livros didáticos. 

 O capítulo 4 traz as análises dos livros didáticos, à luz do referencial teórico 

acima mencionado e da abordagem de volume como grandeza. A discussão dos 

resultados está organizada segundo os critérios de análise previamente construídos, 

os quais foram organizados em descrição da abordagem de volume, volume como 

conceito e componente do campo conceitual das grandezas geométricas e fórmulas 

de volume. 

 Finalizando a dissertação, apresentamos as considerações finais, retomando 

os objetivos da pesquisa e enfatizando as convergências/divergências entre os 

estudos por nós adotados e o que efetivamente foi diagnosticado nos livros didáticos 

analisados. E, apresentamos ainda, algumas contribuições e possíveis 

desdobramentos desta investigação. 
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CAPÍTULO 1 

 

LIVRO DIDÁTICO E DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES 

 

  Este capítulo descreve brevemente o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) e aborda elementos sobre a relevância desse recurso didático, em particular 

o de Matemática e faz uma incursão nos documentos de orientações curriculares 

brasileiros, dos quais são extraídas recomendações sobre a abordagem da 

grandeza volume na educação básica. 

 

1.1 Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

 

O objetivo principal do Programa Nacional do Livro didático (PNLD) é 

subsidiar o trabalho do professor por meio da distribuição de livros didáticos para os 

alunos2, contemplando toda a educação básica, exceto a educação infantil.  

Desde a inscrição para seleção das obras até a chegada das mesmas nas 

escolas, há um processo de análise e de distribuição desse material que envolve 

diversos segmentos educacionais: Secretaria de Educação Básica (SEB), 

Instituições de Ensino Superior (IES) e especialistas de diversas áreas. 

As editoras detentoras dos direitos autorais desses materiais são 

responsáveis pela inscrição de suas obras seguindo critérios previamente 

estabelecidos e publicados por meio de edital público. A SEB, vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC), é a instância responsável pela avaliação pedagógica 

das obras. Para isso, a mesma elege IES, as quais ficarão responsáveis pela 

avaliação e pela elaboração das resenhas dos livros aprovados que irão compor o 

Guia de Livro Didático das diferentes disciplinas. A IES responsável pelo processo 

de avaliação dos livros didáticos de Matemática do PNLD 2012 foi a Universidade 

Federal de Pernambuco (BRASIL, 2011). 

O Guia do PNLD é disponibilizado na internet e enviado às escolas para que 

os professores e os gestores escolham uma das coleções aprovadas, tendo em vista 

seu projeto político pedagógico. Embora cada escola receba apenas uma coleção, 

                                                           

2
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668&id=12391&option=com_content&view=article Acesso 
em: 24 de jan. 2013. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668&id=12391&option=com_content&view=article
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recomenda-se que sejam escolhidas duas em ordem de preferência, visando uma 

possível impossibilidade de recebimento daquela escolhida prioritariamente. A 

aquisição, junto às editoras, e a distribuição dos livros didáticos são de 

responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

As obras selecionadas em cada unidade de ensino são utilizadas durante três 

anos consecutivos, pois o PNLD é trienal. Em 2011, o FNDE adquiriu os livros 

didáticos do Ensino Médio para serem utilizados no triênio 2012 - 2014. 

 

1.2 Livro didático 

 

Alguns estudos (GÉRARD; ROEGIERS, 1998; CARVALHO; LIMA, 2010) 

apontam o livro didático como um instrumento importante no processo de ensino e 

aprendizagem. Muitos educadores atribuem um papel destacado a esse recurso, 

embora ainda haja muitos que não dedicam atenção suficiente para o uso desse 

suporte didático em sala de aula. Para Carvalho e Lima (2010), “desperdiça-se, 

assim, um recurso didático valioso” (p. 16).  

Os manuais escolares3 são destacados por alguns autores por inúmeras 

razões, dentre as quais citamos algumas: 

Servem de base para a preparação das aulas dos professores/as 
(VALENTE ET AL., 1989; APPLE, 1988, 1997; PERRENOUD, 1995). 
Constituem o principal recurso pedagógico dos alunos (RICHAUDEAU, 
1986; CHOPPIN, 1997, 2002; GÉRARD & ROEGIERS, 1998). 
Consomem cerca de 75% do tempo dos estudantes nas aulas dos ensinos 
básico e secundário (APPLE, 1988). 
Desempenham um papel importante na aprendizagem dos alunos, a longo e 
em médio prazo (CHOPPIN, 1997; FERNANDES, 2001). (SANTO, 2009, p. 
104). 

Carvalho e Lima (2010) destacam ainda a importância do livro didático por ser 

portador de escolhas sobre o saber a ser estudado (a Matemática), os métodos 

utilizados no intuito de favorecer a aprendizagem dos alunos e a organização 

curricular. 

Gérard e Roegiers (1998) num estudo sobre manual escolar elencam as 

funções desse recurso referentes ao aluno e ao professor. Segundo esses 

pesquisadores, as funções relativas ao aluno orientam no sentido de auxiliar nas 

                                                           
3
 As expressões livro didático, manual didático e manual escolar são usados como sinônimos nesta 
pesquisa. 
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aprendizagens escolares e para o estabelecimento de relações com a vida social e 

profissional. Essas funções se dividem em: 

a) Função de transmissão de conhecimentos: ultrapassa os limites de transmitir 

conhecimentos de forma linear que não leve em consideração o real percurso 

e interesse do aluno. 

Os manuais escolares desempenham outras funções e há hoje numerosas 
tentativas que visam não limitar esta transmissão de conhecimentos a um 
processo de aprendizagem predeterminado (GÉRARD & ROEGIERS, 1998, 
p. 74). 

b) Função de desenvolvimento de capacidade e de competências: esses 
pesquisadores definem capacidade e competência como: 

- uma capacidade é actualização de um saber-fazer ou de um saber-ser 
que permite a realização de desempenhos; 

- uma competência é um conjunto integrado de capacidades que permite – 
de forma espontânea – apreender uma situação e dar-lhe resposta de 
maneira mais ou menos pertinente (GÉRARD; ROEGIERS, 1998, p. 74). 

 

Essa função vai além da assimilação de informações. Possibilita para o aluno 

o desenvolvimento da aprendizagem de métodos e atitudes, valores e hábitos para o 

trabalho profissional e para a vida. 

c) Função de consolidação das aquisições: aplicar o saber construído em 

situações diferentes dentro ou fora da escola.  

 

d) Função de avaliação das aquisições: não se restringe a uma avaliação 

certificativa. Trata-se também de uma avaliação formativa que permite ao 

professor compreender as dificuldades, os tipos de entraves e a natureza dos 

erros, criando condições para que o aluno evolua na aprendizagem. 

 

e) Função de ajuda na integração das aquisições: integrar os diferentes saberes 

aprendidos na escola com outros conteúdos, com outras disciplinas e 

principalmente no contexto extraescolar. 
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f) Função de referência: compreende o manual didático como um instrumento 

de referência na busca de informação precisa e exata para o aluno. 

 

g) Função de educação social e cultural: trata dos saberes referentes ao 

contexto sociocultural e às relações sociais (GÉRARD; ROEGIERS, 1998). 

 

As funções relativas ao professor compreendem, essencialmente, as 

funções de formação e de auxílio na sua atuação profissional docente favorecendo 

o processo de ensino-aprendizagem. 

 

a) Função de informação científica em geral: tem como propósito fornecer 

informações relevantes para a formação do professor. 

 

b) Função de formação pedagógica ligada à disciplina: auxilia na formação 

contínua do professor sugerindo escolhas e contribuindo com orientações 

curriculares e didáticas. 

 

c) Função de ajuda nas aprendizagens e na gestão das aulas: fornece 

instrumentos e recursos que auxiliam na aprendizagem e na gestão das 

aulas, como sugestão de atividades e de recursos didáticos. 

 

d) Função de ajuda na avaliação das aquisições: fornece subsídios para uma 

avaliação mais formativa, como a análise de erros, gerando condições para 

uma intervenção pertinente (GÉRARD; ROEGIERS, 1998). 

 

 Com base nos autores supracitados, nota-se a importância atribuída ao livro 

didático ao menos sob dois aspectos: uso em sala de aula pelos alunos e 

professores e as diversas funções atribuídas a esse recurso. Diante disso, o saber 

matemático, as escolhas metodológicas e a organização de um determinado 

conteúdo no livro didático tem um papel importante no ensino e na aprendizagem 

dos conceitos matemáticos, o que torna relevante uma análise da abordagem de 

conteúdos específicos nesse recurso didático. 
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1.3 A grandeza volume nos documentos de orientações curriculares 

 

1.3.1 Orientações Curriculares Nacionais (OCN) e Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN, PCN+)  

 

Esses documentos têm como objetivo principal subsidiar o professor no 

diálogo com a escola sobre sua prática (BRASIL, 2006), partindo do princípio de 

preparar o jovem para atuar de maneira autônoma respondendo às necessidades da 

sociedade atual:  

Preparar o jovem para participar de uma sociedade complexa como a atual, 
que requer aprendizagem autônoma e contínua ao longo da vida, é o 
desafio que temos pela frente (BRASIL, 2006, p. 6).  

 

No que tange à OCN (BRASIL, 2006), sua construção reuniu os diversos 

setores da educação no Brasil: equipe técnica dos sistemas estaduais de educação, 

professores e alunos da educação básica e docentes do ensino superior. Esse 

documento traz reflexões sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática num 

sentido mais amplo, ou seja, sob o ponto de vista dos vários segmentos do sistema 

educacional brasileiro.  

É importante destacar também as finalidades do ensino médio, explicitadas 

nesse documento (BRASIL, 2006), as quais vêm expressas sob dois aspectos. A 

primeira referente ao ensino médio:  

O aprimoramento do educando como ser humano, sua formação ética, 
desenvolvimento de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico, 
sua preparação para o mundo do trabalho e o desenvolvimento de 
competências para continuar seu aprendizado (BRASÍLIA, 2006, p. 7). 

 

A segunda, relativa à organização curricular com os seguintes componentes: 

 
Base Nacional Comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada que atenda a 
especificidades regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
do próprio aluno; 
Planejamento e desenvolvimento orgânico do currículo, superando a 
organização por disciplinas estanques; 
Integração e articulação dos conhecimentos em processo permanente de 
interdisciplinaridade e contextualização; 
Proposta pedagógica elaborada e executada pelos estabelecimentos de 
ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino; 
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Participação dos docentes na elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino (BRASÍLIA, 2006, pág. 7). 

 As finalidades acima mencionadas explicitadas na OCN (BRASÍLIA, 2006) 

fundamentam-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei N° 

9394/96), conforme explicitado abaixo: 

 
O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 
três anos, terá como finalidades: 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(Art. 35, lei n° 9394/96). 
 
Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
da clientela (Art. 26, lei n° 9394/96). 

 
 

A finalidade do ensino médio não se restringe apenas à consolidação e ao 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, a fim de 

garantir a continuidade dos estudos, mas também, a uma formação mais ampla que 

favoreça o desenvolvimento de princípios éticos, pensamento crítico e autonomia 

intelectual. Nesse sentido, tem-se no ensino da Matemática uma ferramenta 

importante que pode auxiliar na formação do jovem nas perspectivas estabelecidas 

pela LDB, lei n° 9394/06.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002b) destacam que o 

ensino de Matemática pode contribuir para que os alunos desenvolvam 

competências tais como comunicar e representar, investigar, compreender e 

contextualizar social ou historicamente os conhecimentos. 

De acordo com os PCN e PCN+ (BRASIL, 2002; 2002b), no ensino médio os 

conteúdos estão organizados por eixos e a grandeza volume está inserida no eixo 

geometria e medidas. Essa organização situa o ensino de geometria sob dois 
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aspectos: o primeiro se constitui pela identificação de propriedades relativas a 

paralelismo, perpendicularismo, interseção e composição de diferentes formas, 

enquanto o segundo prioriza quantificar comprimentos, áreas e volumes. 

Destacamos aqui as competências e habilidades a serem desenvolvidas 

pelos estudantes nessa etapa de ensino na área das Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias, as quais, segundo nosso entendimento, se 

relacionam com o conteúdo desta pesquisa: 

 

Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como 
elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de 
paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a 
transformação da sociedade; 
Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das Ciências 
Naturais; 
Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários 
para produção, análise e interpretação de resultados de processos ou 
experimentos científicos e tecnológicos; 
Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o 
aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade; 
Entender a relação entre o desenvolvimento das Ciências Naturais e o 
desenvolvimento tecnológico, e associar as diferentes tecnologias aos 
problemas que se propuseram e propõem solucionar; 
Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas, e 
aplicá-las a situações diversas no contexto das ciências, da tecnologia e 
das atividades cotidianas (BRASIL, 2002a, p. 96). 

 

 Os PCN+ (BRASIL, 2002b, p. 116) explicitam, ainda, as habilidades 

matemáticas a serem desenvolvidas pelos estudantes no ensino médio em relação 

às grandezas, conforme explicitado a seguir: 

Identificar e fazer uso de diferentes formas e instrumentos apropriados para 
efetuar medidas ou cálculos; por exemplo, discriminar o melhor instrumento 
para medir, comparar ou calcular comprimentos e distâncias, ângulos, 
volumes ocupados por líquidos, em dada situação específica. Usar 
adequadamente réguas, esquadros, transferidores, compassos, 
calculadoras e outros instrumentos ou aparelhos (BRASIL, 2002, p. 116). 

 Explicitamos também a proposta para abordagem da grandeza volume de 

acordo com as OCN: 

 

Durante o ensino médio, o trabalho do aluno em outras disciplinas, como a 
Física e a Química, por exemplo, pode servir como motivação para a 
consolidação da ideia de grandezas, particularmente aquelas formadas por 
relações entre outras grandezas (densidade, aceleração, etc.).  
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Em relação às grandezas geométricas, as atividades propostas deverão 
proporcionar a consolidação dos conceitos aprendidos nas etapas 
anteriores, como área, perímetro e volumes. Nessa fase, o aluno já 
apresenta as condições necessárias para a compreensão de certas 
demonstrações que resultem em algumas fórmulas, por exemplo, a área do 
círculo.  
Quanto ao trabalho com comprimentos, áreas e volumes, considera-se 
importante que o aluno consiga perceber os processos que levam ao 
estabelecimento das fórmulas, evitando-se a sua simples apresentação. 
 (...) O Princípio de Cavalieri deve ser tomado como ponto de partida para o 
estudo de volumes de sólidos (cilindro, prisma, pirâmide, cone e esfera), 
permitindo ao aluno compreender o significado das fórmulas. (BRASÍLIA, 
2006, p. 76). 
 

 

 Cabe destacar que no ensino fundamental as grandezas e medidas têm um 

lugar próprio, assim como os blocos números e operações, espaço e forma e 

tratamento da informação, enquanto no ensino médio, o referido bloco e, 

consequentemente, a grandeza volume, encontra-se inserida no eixo Geometria e 

Medidas, conforme explicitado abaixo: 

O estudo da Geometria deve possibilitar aos alunos o desenvolvimento da 
capacidade de resolver problemas práticos do quotidiano, como, por 
exemplo, orientar-se no espaço, ler mapas, estimar e comparar distâncias 
percorridas, reconhecer propriedades de formas geométricas básicas, saber 
usar diferentes unidades de medida. Também é um estudo em que os 
alunos podem ter uma oportunidade especial, com certeza não a única, de 
apreciar a faceta da Matemática que trata de teoremas e argumentações 
dedutivas. Esse estudo apresenta dois aspectos – a geometria que leva à 
trigonometria e a geometria para o cálculo de comprimentos, áreas e 
volumes (BRASÍLIA, 2006, p.75). 

 

Para abordagem da grandeza volume no ensino médio, quatro aspectos 

importantes são levantados nesses documentos: o primeiro envolve a relação entre 

grandezas (densidade, massa e volume, velocidade, etc.); o segundo, a 

consolidação dos conhecimentos construídos na etapa anterior (ensino fundamental) 

e a compreensão das fórmulas para o cálculo de volume; o terceiro destaca o 

princípio de Cavalieri como uma ferramenta importante para a compreensão das 

fórmulas que permitem calcular o volume dos sólidos geométricos prismas, 

pirâmides, cilindros, cones e esferas. Por último, aquele ligado à geometria dedutiva 

que permite o desenvolvimento do discurso argumentativo do aluno e, nesse 

sentido, destacamos o tratamento das referidas fórmulas como meio de abordar a 

argumentação lógico-matemática. 
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Em síntese, a proposta desses documentos para o ensino da grandeza 

volume valoriza o estabelecimento de relações com outras grandezas, bem como 

com outras disciplinas, com atividades cotidianas e que favoreça a compreensão da 

construção das fórmulas que permitem calcular o volume dos sólidos abordados 

nessa etapa de ensino. 

 

1.3.2 Base Curricular Comum para as redes públicas de ensino de 

Pernambuco (BCC/PE) 

 

Esse documento norteia o ensino de Matemática nas escolas públicas de 

Pernambuco tendo como propósito estabelecer uma base comum que permita 

elevar o desenvolvimento da educação desse Estado e que sirva de parâmetro para 

a formação educacional dos estudantes de forma que contemple as necessidades 

do desenvolvimento da sociedade atual. Esse documento foi elaborado 

conjuntamente pela rede estadual e pelas redes municipais desse Estado e, 

portanto, é o documento curricular que norteia o ensino para todas essas redes. 

Embora a BCC/PE seja voltada para o Estado de Pernambuco, sendo o 

Programa Nacional do Livro Didático de abrangência nacional, analisamos esse 

documento tendo em vista sua importância como um referencial didático para o 

ensino de Matemática nesse Estado e também por estar articulado a outros 

referenciais de abrangência nacional como as OCN (2006), os PCN (2002a) e os 

PCN+ (2002b). Além disso, o artigo 26 da lei n° 9394/96, acima mencionado, sugere 

a criação de uma base curricular comum que atenda as especificidades regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e do próprio aluno. 

Para o ensino das grandezas e medidas, a BCC/PE recomenda estudar 

relações entre grandezas e a articulação com outras disciplinas, a exemplo da 

Química e da Física. Para as grandezas geométricas, sugere a consolidação dos 

conhecimentos construídos na etapa anterior (anos finais do ensino fundamental) e 

um ensino que permita ao aluno compreender as fórmulas de volume dos sólidos 

prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. 

De um modo geral, os documentos de orientações curriculares acima 

mencionados sugerem para o ensino da grandeza volume uma abordagem que 

contemple o estabelecimento de relações com outras grandezas, a exemplo de 

densidade, e com outras disciplinas, como a Física e a Química. Destacam também 
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a articulação com atividades cotidianas e estratégias que favoreçam o 

desenvolvimento da capacidade de resolver problemas práticos, como o uso de 

diferentes unidades de medida ou de instrumentos mais apropriados para efetuar 

medições. Sugerem ainda a consolidação dos conhecimentos da etapa anterior 

(ensino fundamental) e recomendam uma abordagem que favoreça a compreensão 

das fórmulas do volume dos sólidos abordados no ensino médio, tomando como 

ponto de partida o princípio de Cavalieri. 

De um modo geral, os documentos curriculares supracitados sugerem a 

abordagem de diferentes aspectos da grandeza volume como o uso de instrumentos 

de medida, fazer articulação com outras grandezas e com outras áreas do 

conhecimento e o uso “consciente” das fórmulas. Nota-se, entretanto, que 

procedimentos de medidas são valorizados em detrimentos de outros, que são 

igualmente importantes, a exemplo de estimativas e de comparação de volumes. 

Estudos anteriores sugerem que a conceituação de volume como grandeza 

consiste em articular/dissociar volume e número e volume e o sólido. E além do 

cálculo de volume devem ser exploradas situações de comparação, de estimativas, 

de produção de sólidos com volume dado, de transformação de unidades de medida 

e de medição do volume de um sólido usando unidades diferentes. Diante disso, 

cabe questionar o que efetivamente os livros didáticos possibilitam trabalhar em 

relação à grandeza volume na perspectiva mencionada acima. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Este capítulo traz a discussão sobre o referencial teórico e os aspectos 

conceituais e didáticos sobre a abordagem da grandeza volume. 

 Apresentamos alguns elementos da Teoria dos Campos Conceituais que 

fundamentam este estudo, aspectos didáticos e matemáticos sobre a abordagem de 

volume como grandeza e estudos relativos à aprendizagem e ao ensino desse 

conteúdo.  

2.1 Elementos da Teoria dos Campos Conceituais  

Neste estudo, usamos como aporte teórico a teoria dos campos conceituais 

desenvolvida por Gerard Vergnaud e colaboradores a partir da década de 1990. 

Essa teoria visa fornecer subsídios teóricos para pesquisas sobre as atividades 

cognitivas complexas, notadamente nas áreas científicas e técnicas. Trata-se, 

portanto, de uma teoria cognitivista que se propõe a dar um quadro coerente e 

alguns princípios básicos ao estudo da aprendizagem de competências complexas 

(VERGNAUD, 1990). 

Para Vergnaud (1990), o conhecimento está organizado em campos 

conceituais, considerados nessa teoria como conjuntos de situações para a 

compreensão das quais requer-se uma variedade de conceitos, procedimentos e 

representações simbólicas fortemente conectados entre si. Como exemplo, 

podemos citar o campo conceitual das grandezas e medidas, no qual volume está 

inserido, que envolve as grandezas massa, tempo, temperatura, velocidade, 

comprimento, valor monetário, área, volume, ângulo, entre outras, as quais 

estabelecem relações com instrumentos de medição, conteúdos matemáticos, 

representações simbólicas e não simbólicas, processos de medição, números e 

assim por diante. 

Segundo essa teoria, o estudo do desenvolvimento de um campo conceitual 

requer que um conceito seja visto como formado por uma terna de conjuntos         

(S, I, R): 

- O conjunto S de situações que dão sentido ao conceito; 
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- O conjunto I, formado por invariantes operatórios (propriedades, objetos, 

relações) que podem ser reconhecidas e usadas pelo sujeito para analisar e dominar 

essas situações; 

- O conjunto R, constituído por representações simbólicas que podem ser 

usadas para pontuar e representar os invariantes e, portanto, representar as 

situações e os procedimentos para lidar com eles. 

Nesse sentido, entendemos o conceito de volume como uma grandeza, um 

atributo mensurável, que é distinto do sólido do qual é um dos atributos. A grandeza 

é, também, distinta da sua medida, que é um número, resultante de determinado 

processo de medição.  

Como exemplos de situações que envolvem a grandeza volume, destacamos 

as situações de medição, de comparação e de produção, nas quais podem ser 

explorados, por exemplo, invariantes como o princípio de Cavalieri, as fórmulas e a 

relação entre volume e capacidade, além das representações gráficas em 

perspectiva, figuras planas, entre outras, com todas relacionadas entre si. 

Vergnaud (1990) usa o termo situação para designar a realização de tarefas, 

ou seja, uma situação pode ser analisada a partir de uma combinação de tarefas. 

Ele destaca duas ideias principais subjacentes ao conceito de situação: a primeira 

refere-se à variedade de situações em um dado campo conceitual e a segunda 

explicita que o conhecimento dos alunos constrói-se gradualmente a partir do 

enfrentamento de situações, sobretudo aquelas em que os conceitos matemáticos 

adquirem sentido, bem como os procedimentos que se deseja ensinar (VERGNAUD, 

1990). Essas duas ideias reforçam a necessidade de prover atividades diversas para 

o ensino de um conceito matemático, uma vez que uma situação isolada não é 

suficiente na construção de um conceito, assim como em uma situação intervêm 

vários conceitos. 

As representações simbólicas consistem num sistema de símbolos com 

significado para o sujeito. 

Os invariantes são conhecimentos contidos nos esquemas que conduzem a 

realização da tarefa. O esquema para Vergnaud (1990, p. 136) “é a organização 

invariante do comportamento para uma determinada classe de situações”. Dentre os 

invariantes operatórios destacam-se os teoremas-em-ação e os conceitos-em-ação. 

Um teorema-em-ação é uma proposição tida como verdadeira pelo sujeito, mesmo 
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se for incorreta do ponto de vista da matemática acadêmica. Um conceito em ação é 

uma categoria considerada pertinente pelo sujeito.  

Os Invariantes Operatórios podem ser mobilizados na ação do sujeito sem 

que ele seja necessariamente capaz de explicitar o que está usando, sendo nesse 

caso, um conhecimento implícito. 

Neste estudo, entendemos a grandeza volume como componente do campo 

conceitual das grandezas geométricas e o conceito de volume como um tripé de 

situações, invariantes operatórios e representações simbólicas (VERGNAUD, 1990). 

Entretanto, não estamos analisando o sujeito em situação, mas um sujeito 

“hipotético” que é o usuário do livro didático. Portanto, questionamos como os livros 

didáticos de ensino médio lidam com o conceito de volume, ou seja, quais os tipos 

de situação abordados, quais as representações simbólicas em jogo no ensino 

proposto e quais os invariantes operatórios propiciados. Assumimos o pressuposto 

da teoria dos campos conceituais segundo o qual a conceituação depende das 

experiências vivenciadas pelos sujeitos nas quais o conceito em foco está em jogo e 

interrogamos quais as experiências favorecidas pela abordagem proposta nas 

coleções analisadas.  

Por exemplo, as propriedades relativas à grandeza volume trabalhadas nos 

livros didáticos podem vir a funcionar como teoremas em ação e conceitos em ação, 

uma vez que a maneira como o livro está abordando, de modo direto ou indireto, 

explícito ou implícito, possibilita que venham a funcionar na ação do sujeito como 

Invariantes Operatórios.  

A análise a priori das situações de volume identificadas nos livros didáticos 

possibilita identificar teoremas em ação e conceitos em ação que podem ser 

mobilizados pelos sujeitos no enfretamento das mesmas, mesmo se diversas 

modificações são introduzidas pelo uso que o professor faz do livro na sua prática 

docente ou pela apropriação que o aluno faz das experiências vivenciadas. Do 

mesmo modo, os alunos têm outras experiências, inclusive fora da escola e a 

conceituação que farão de volume é influenciada por essas experiências. 

Defendemos aqui, entretanto, a hipótese que a análise da abordagem de 

volume nos livros didáticos permite inferir sobre a variedade (ou não) de situações e 

representações simbólicas contempladas, sobre a abrangência (ou não) das 

propriedades, conceitos e relações favorecidos pelas tarefas bem como expostos 

nas explicações, o que fornece pistas para questionar teoricamente a conceituação 
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que pode decorrer do uso desses livros. Do ponto de vista da conceituação de 

volume, estudos têm sugerido sua abordagem como grandeza, a qual é explicitada 

no tópico seguinte. 

 

2.2 Volume como grandeza 

 

Estudos anteriores têm defendido a conceitualização de volume como 

grandeza, que consiste em associar/dissociar o sólido, a número e a grandeza. Esse 

modelo foi inicialmente proposto por Régine Douady e Marie-Jeanne Perrin-Glorian 

(1989) para a construção do conceito de área, no qual estabelecem a distinção entre 

três quadros4: quadro geométrico, quadro das grandezas e quadro numérico. Ele 

pode ser representado graficamente, segundo o diagrama abaixo, que foi fortemente 

inspirado em esquemas análogos de estudos anteriores (DOUADY; PERRIN-

GLORIAN, 1989; LIMA, 1995): 

 

Figura 1 - Representação gráfica do modelo didático de quadros adaptado para volume. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

                                                           
4
 A noção de quadro é parte da Teoria de Jogos de Quadros e Dialética Instrumento Objeto proposta 
por Douady (1989), a qual foi o marco teórico da pesquisa supracitada sobre a aprendizagem da 
área como grandeza. No âmbito dessa teoria, intervém na constituição de um quadro os objetos de 
um ramo da Matemática, as relações entre esses objetos, as diferentes maneiras de representar 
esses objetos e relações bem como as imagens mentais que os sujeitos associam num dado 
momento, a esses objetos e relações. 

 

Quadro 
numérico: 

números reais 
positivos 

Quadro da 
grandeza: 

volume 

Quadro 
geométrico: 

sólidos 
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O quadro geométrico é composto pelas figuras geométricas espaciais, a 

exemplo de pirâmides, esferas, sólidos irregulares, entre outros O quadro numérico 

é composto pelos números reais positivos como 7,  ou 9,8. Por fim, o quadro das 

grandezas é constituído de classes de equivalência de sólidos de mesmo volume, as 

quais podem ser representadas pelo par número/unidade de medida como 3 cm³, 

2,5 m³, 30 L,  etc. 

Os quadros acima são independentes e por isso precisam ser distinguidos. 

Sólidos diferentes podem ter mesmo volume e mudança na unidade de medida 

provoca mudança nos valores numéricos sem alterar a grandeza. Ao variar a 

unidade de medida, a medida do volume muda, mas o volume é o mesmo. 

Considere, por exemplo, uma esfera maciça: o objeto esfera pertence ao quadro 

geométrico, a medida de seu volume pertence ao quadro numérico e as classes de 

equivalência dos sólidos com o mesmo volume que a esfera dada pertencem ao 

quadro das grandezas.  

Do mesmo modo em que esses elementos são independentes, eles podem 

ser articulados. Por exemplo, dada uma figura geométrica, é possível fazer 

corresponder a esse objeto um número real positivo, sua medida, a partir da escolha 

de uma unidade de mesma natureza que a grandeza a ser comparada. Isso permite 

associar o objeto geométrico, o número e a grandeza. 

Nesse sentido, atividades relativas ao estudo dessa grandeza devem 

favorecer a passagem de um quadro para o outro e a dissociação/articulação entre o 

número, a figura e a grandeza. 

Esse modelo foi adotado por várias pesquisas posteriores (LIMA, 1995; 

BALTAR, 1996; BELLEMAIN; LIMA, 2002; TELES, 2007) e sua abrangência foi 

ampliada para o estudo da conceituação de volume (OLIVEIRA, 2002, 2007; 

BARROS, 2002; ANWANDTER-CUELLAR, 2008).   

Além da modelização supracitada, nos apoiamos também no modelo 

matemático de volume como grandeza, o qual se baseia em Lima (1995), em 

Oliveira (2002) e em Barros (2002). 
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2.3 Modelo matemático para a grandeza volume 

Intuitivamente, o volume de um sólido geométrico5 é a “quantidade de espaço” 

por ele ocupada. Nesta seção, é apresentado um modelo matemático6 para o 

processo de medição abstrata do volume dos sólidos geométricos.  

Inicialmente, define-se uma função   – função volume – num conjunto S de 

sólidos geométricos, assumindo valores em  + (conjunto dos números reais não 

negativos), e que possua três propriedades ditas essenciais para caracterizar a 

grandeza volume: 

 Positividade – Um sólido geométrico que possua interior não vazio tem 

volume positivo; 

 Aditividade – Se A e B são dois sólidos geométricos que, no máximo, têm em 

comuns pontos de suas fronteiras, então o volume do sólido geométrico A   B 

é soma do volume de A com o volume de B. 

 Invariância por isometrias – Se um sólido geométrico A é transformado em 

outro sólido B, de modo que a distância entre dois pontos quaisquer de A fica 

inalterada em B, então, A e B têm o mesmo volume. 

 

A primeira propriedade associa o volume de um sólido de interior não vazio a 

um número real positivo. A segunda garante que o volume de um sólido composto 

por partes disjuntas ou justapostas é igual à soma dos volumes dessas partes. A 

terceira estabelece que, se um sólido é transformado em outro por um movimento 

rígido, seu volume não se altera. 

Adotadas as propriedades acima, determina-se o domínio   da função  , isto 

é, quais sólidos geométricos são mensuráveis pela função  . Supondo as 

propriedades mencionadas, é possível demonstrar – essa é uma das tarefas da 

denominada teoria da medida – que a função volume está definida em domínio   

que inclui os sólidos geométricos estudados na matemática escolar, entre eles: 

paralelepípedos, prismas, pirâmides, cilindros, cones, esferas, entre muitos outros. 

Assim tais sólidos são mensuráveis com respeito ao volume, ou, mais simplesmente, 

possuem volume. 

                                                           
5
 Subconjunto limitado do espaço euclidiano tridimensional. 

6
 As ideias usadas nessa abordagem foram baseadas em Lima (1995) e em Bellemain e Lima (2002), 
os quais discutem área na perspectiva de Douady e Perrin-Glorian (1989). Em se tratando de 
volume, essas ideias baseiam-se também em Barros (2002) e em Oliveira (2002). 
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Adotamos um cubo  , cuja aresta possui comprimento igual a 1 u (uma 

unidade de comprimento), como um sólido mensurável básico. Usando recursos 

mais avançados, o que não é nosso propósito nesta investigação, é possível mostrar 

que existe uma única função fc, definida no conjunto   dos sólidos geométricos 

mensuráveis, e que associa o valor 1 ao volume do cubo.  

  ( ) = 1 

Diz-se que   é o sólido unitário. Pela propriedade de invariância por 

isometrias, sabemos que os cubos congruentes a   possuem, também, medida de 

volume igual a 1. Por isso, os chamaremos de cubos unitários. Com isso, fica 

estabelecida a função volume   . O valor numérico   (A) é denominado medida de 

volume do sólido geométrico A, segundo a função   . Dessa forma, um sólido A que 

se possa construir com uma união finita de cubos unitários que se interceptam 

apenas nas suas fronteiras será mensurável e sua medida,   (A), é o número de 

cubos unitários cuja união é igual ao sólido geométrico em foco. 

Dando sequência à construção da função  , chega-se a uma ferramenta 

importante que são as fórmulas de volume. Se B é um cubo qualquer, cujas arestas 

tenham medida de comprimento dada por um número natural  , na unidade de 

comprimento escolhida. É possível demonstrar, apoiando-se nas propriedades de    

que   (B) =  
3. De fato, basta decompor o cubo A em  3 cubos unitários justapostos. 

Logo, a medida do volume de B, segundo a função    , será  3. 

Com um pouco mais de esforço técnico, podemos mostrar que, se um cubo B 

possui arestas de medida de comprimento dada por um número racional  , vale 

também:   (B) =  
3. O caso em que o comprimento das arestas tem medida 

irracional, na unidade de comprimento adotada, demanda novas propriedades para 

a função volume. Para resolver esse caso, são necessários axiomas adicionais, que 

lidam com a ideia de limite de uma sequência, a serem usados para a função 

volume, para assegurar que a fórmula de volume do cubo para medidas irracionais 

também seja a mesma que vale nos dois casos iniciais. Além disso, esses axiomas 

permitem, satisfeitas as condições iniciais para a função   , a demonstração de que 

uma função volume está definida em todos os sólidos geométricos que possam ser 

obtidos como uniões enumeráveis de cubos, cujos interiores sejam disjuntos dois a 

dois.  
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Vejamos, agora, o que ocorre se partirmos de outro sólido unitário  . Define-

se a função volume   , que satisfaz às condições acima mencionadas, inclusive: 

  ( )   . Seja   =   ( ) e tome a função  , definida pela igualdade    
 

 
    . 

Podemos provar que tal função é também uma função volume em S. Tem-se, 

portanto, que 

 ( )   
 

 
   ( )  ( 

 

 
)      

Mas como a única função que satisfaz essas condições é   , conclui-se que 

      

ou seja, 

   
 

 
             e 

       

Portanto, mudando-se a unidade de medida, é possível deduzir que as 

medidas do volume de qualquer sólido geométrico B, obtidas com duas funções 

volume fC, fB, geradas a partir de sólidos geométricos unitários distintos C e V, 

cumprem a relação: 

  ( )     ( ), 

para todo sólido geométrico mensurável B. Em outras palavras, as duas funções 

volume acima diferem apenas por um fator de proporcionalidade. Em consequência, 

se dois sólidos    e   têm o mesmo volume segundo   , também tem o mesmo 

volume segundo   .  

A função volume   , definida no conjunto   dos sólidos mensuráveis, é 

sobrejetora, ou seja, para todo θ  +, existe um sólido mensurável   tal que     

  ( ) = θ. Basta, para isso, tomar o cubo de arestas com comprimento    na 

unidade de comprimento escolhida. Porém, dois sólidos diferentes podem ter 

mesmo volume, o que implica que    não é injetora. Isso nos conduz à construção 

de uma relação de equivalência em  . De fato, define-se em   a relação             

M N     (M) =   (N). Pode-se verificar que tal relação é reflexiva (M ≈ M), é 
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simétrica (M ≈ N   N ≈ M) e é transitiva, (M ≈ N e N ≈ P   M ≈ P), portanto, é uma 

relação de equivalência. 

O que se pode extrair do parágrafo anterior é que dado um sólido mensurável 

 , ao considerar o subconjunto V de todos os sólidos mensuráveis   tais que   ≈  , 

resulta, conforme já descrito acima, que o conjunto V não depende da função 

volume    escolhida. O conjunto V é denominado a classe de sólidos mensuráveis 

equivalentes a   pela relação de equivalência   ≈  . Esse conjunto, V, é uma classe 

de equivalência de sólidos geométricos de mesmo volume segundo    (e, portanto, 

segundo qualquer função volume  ). O conjunto dos sólidos geométricos 

mensuráveis pode, assim, ser dividido em classes disjuntas, cuja união é o próprio 

conjunto  . Tal conjunto de classes de equivalência é denominado espaço quociente 

de   pela relação de equivalência ≈. O conjunto dessas classes D é o conjunto dos 

volumes. Dado um sólido geométrico mensurável  , sua classe V, é o volume V, que 

é o conjunto de todos os sólidos geométricos mensuráveis que têm o mesmo volume 

que  , quando medidos por qualquer função volume do tipo prescrito pelos axiomas 

adotados. 

Em particular, o conjunto dos sólidos geométricos C que possuem volume 1, é 

denominado unidade de volume. Além disso, podemos associar à função inicial    

uma função fC definida no conjunto D, dos volumes, que denominaremos função 

volume na unidade C, por meio da igualdade: 

fC(V) =    ( ). 

O número   = fC(V) =    ( ) é a medida do volume V na unidade C. 

No esquema abaixo, procuramos visualizar as ideias expostas: 

 

 

  

  

 

 

 

A função  associa cada elemento de D à sua classe de equivalência e, como 

a função fc, é sobrejetiva, mas não injetiva. Da construção realizada, resulta que a 

+ 
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função  fC é uma função bijetiva, o que permite estabelecer um isomorfismo entre D 

e +. 

2.4 Princípio de Cavalieri 

As recomendações do Guia do Livro Didático (BRASIL, 2011), as Orientações 

Curriculares Nacionais (BRASÍLIA, 2006) e os PCN+ (BRASIL, 2002b), mencionam o 

princípio de Cavalieri como ferramenta importante para justificar as fórmulas para o 

cálculo de volume dos sólidos usualmente estudados na escola. Essas orientações 

também são citadas na Base Curricular Comum para as redes públicas de 

Pernambuco (PERNAMBUCO, 2008). Uma das razões que leva à abordagem desse 

princípio é a possibilidade de se obterem resultados que, de outra maneira, exigiriam 

conhecimento matemático que vai além daqueles ensinados no ensino médio.  

Como vimos, o modelo matemático esboçado na seção anterior permite 

associar a um sólido geométrico A pertencente a determinado domínio – que inclui 

os sólidos que se estudam na escola – o seu volume. Em símbolos, V = Vol(A).  

Para enunciar o princípio de Cavalieri, é necessário apresentar algumas definições. 

Sejam A e B dois sólidos e  um plano horizontal escolhido. Todos os planos 

paralelos a  também serão ditos horizontais. Cada plano  determina secções 

planas nos sólidos A e B, que chamaremos, respectivamente, de A1 e B1, que são as 

interseções do plano  com os sólidos A e B dados. Se, para todos os planos 

horizontais , a figura A1 tem mesma área que a figura B2, o princípio de Cavalieri 

afirma que o volume de A e o volume de B são iguais, conforme enunciado abaixo: 

 

Sejam A e B dois sólidos. Se qualquer plano horizontal secciona A e B 
segundo figuras planas com áreas iguais, então o vol (A) = vol (B) (LIMA, 
2009, p. 68). 

 

 Segundo Lima (2009), esse princípio é um teorema e, portanto, pode ser 

demonstrado. Entretanto, por envolver conhecimentos cuja complexidade não é 

compatível com o nível de ensino médio, será admitido aqui sem demonstração. 

 Assumindo o Princípio de Cavalieri como mencionado acima, as fórmulas de 

volume dos sólidos prismas, cilindro, pirâmide, cone e esfera constituem-se em 

teoremas que podem ser demonstrados utilizando-o como ferramenta. Os referidos 

teoremas são: 
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T1 – O volume de um paralelepípedo é dado pelo produto da área da base pela 

altura; 

T2 – O volume de um cilindro é dado pelo produto da área da base pela altura; 

T3 – O volume de um cone é dado por um terço do produto da altura pela área da 

base; 

T4 – O volume de uma esfera de raio r é dado por   
 

 
   . 

 

 Lima (2009) apresenta apenas os quatro teoremas acima, pois ele define 

prisma como sendo um sólido cilíndrico e pirâmide como um sólido cônico cujas 

bases são, respectivamente, polígonos. Na educação básica, essas definições não 

são usuais. Portanto, recorremos a Carvalho, Lima, Wagner e Morgado (1997), os 

quais apresentam mais dois teoremas: 

T5 – O volume do prisma é dado pelo produto da área da base por sua altura. 

T6 – O volume de qualquer pirâmide é dado por um terço do produto da área da base 

pela altura. 

 Os autores supracitados consideram o ensino médio um momento oportuno 

para demonstrar os teoremas acima. Alguns deles são imediatos (como no caso dos 

paralelepípedos não reto-retangulares) e outros requerem certo esforço (prismas e 

pirâmides), mas que se tornam compreensíveis nessa etapa de ensino, sobretudo 

com a utilização do Princípio de Cavalieri. Além disso, esses autores sugerem que 

se deve dedicar uma atenção maior ao estudo desse conteúdo por estabelecer 

relação com outros domínios matemáticos (geometria plana, por exemplo) e propor 

atividades que despertem o interesse e motivação dos alunos. 

2.5 Revisão de literatura 

Estudos relativos a volume não parecem receber atenção suficiente na 

literatura de Educação Matemática, uma vez que identificamos poucas pesquisas 

sobre essa grandeza, sobretudo se tratando da abordagem desse conteúdo em 

livros didáticos brasileiros.  

No tocante à análise da grandeza volume em livros didáticos, Morais e 

Bellemain (2010) desenvolveram um estudo sobre a abordagem dessa grandeza 

nos livros didáticos de Matemática dos anos finais do ensino fundamental. Nele, 
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foram selecionadas cinco coleções aprovadas no PNLD 2008 (BRASIL, 2007), nas 

quais foram mapeadas as situações que possibilitam dar sentido ao conceito de 

volume enquanto grandeza. 

Dentre os resultados, observou-se que a grandeza volume ainda é pouco 

trabalhada nessa etapa de ensino, dando-se ênfase à transformação de unidades e 

às medidas. Nenhuma coleção analisada trabalha de modo explícito a mudança no 

domínio numérico das medidas (dos naturais para os racionais positivos) na 

abordagem da validade da fórmula do volume de um bloco retangular. Quando as 

medidas de comprimento das arestas são racionais positivos, a fórmula é admitida 

sem nenhuma justificativa.  

Consequentemente, questionamos o que efetivamente é retomado e 

aprofundado no ensino médio em relação aos anos finais do ensino fundamental, 

tendo em vista que deve haver também, na última etapa da educação básica, a 

consolidação dos conhecimentos aprendidos nos anos anteriores (BRASIL, 2006; 

BRASIL, 2002b). 

No tocante aos tipos de situações identificadas por Morais e Bellemain (2010), 

enfatizam-se as situações de medição, notadamente transformação de unidades, 

enquanto as situações de produção e de comparação não parecem receber atenção 

suficiente nas coleções investigadas. 

A ênfase nesse tipo de situação e, portanto no aspecto numérico, também foi 

diagnosticada por Anwandter-cuellar (2008) e por Barros (2002). Anwandter-cuellar 

(2008) categorizou nove concepções de volume mobilizadas por alunos do ensino 

secundário7 francês. Essas concepções foram associadas aos três quadros 

propostos por Douady e Perrin-Glorian (1989) mais o quadro das grandezas físicas. 

Em relação ao quadro geométrico, Anwandter-cuellar (2008) categoriza as 

concepções em: 

 Volume limitado: no sentido topológico, como espaço limitado por 

superfícies.  

 Volume ocupado: volume é visto como um lugar ocupado por um corpo 

no espaço; 

 Volume sólido: volume é confundido com o sólido. 

 

                                                           
7
 Equivalente, no sistema de ensino brasileiro, aos anos finais do ensino fundamental. 
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No que tange ao quadro numérico Anwandter-cuellar (2008) define as 

seguintes concepções: 

 Volume número: o volume é visto como o número obtido por uma 

fórmula, sem qualquer relação com o volume como grandeza; 

 Volume medida: o volume é considerado como o número de unidades 

necessárias para compor um sólido. 

 

Para o quadro grandeza, ela define: 

 Volume grandeza: volume é considerado como uma propriedade do 

sólido que pode ser medida, comparada, adicionada, etc. 

 Volume área: volume pode ser confundido com a grandeza área. 

 

Por fim, para o quadro físico, ela sugere: 

 Volume deslocado: fundamenta-se, no fato de que o volume de um 

objeto no estado sólido é igual ao volume do líquido deslocado quando 

o objeto é totalmente imerso (ANWANDTER-CUELLAR, 2008).  

 Volume interior: consiste no volume de material que pode ser colocado 

em um recipiente. 

 

Anwantder-Cuellar (2008) apresenta, ainda, um conjunto de problemas 

envolvendo volume que foram classificados, conforme abaixo: 

 Problemas de comparação: consiste em comparar volumes; 

 Problemas de medida de volume de um sólido: atribuir um número ao 

volume de um sólido; 

 Problemas do estudo de variação de volume e de área: estudo dos 

efeitos de transformações geométricas e numéricas de volume e da 

área de um sólido. 

 Problemas de produção de um sólido com volume dado: produzir um 

sólido associado a um volume dado. 

 Problemas de produção de sólidos com volume maior ou menor que o 

volume de um sólido dado: produzir um sólido com volume maior ou 

menor que o volume de um sólido dado. 
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 Problemas de mudança de unidade: medir volume usando unidades 

diferentes. 

Segundo essa pesquisadora, as concepções acima mencionadas estão 

presentes durante a escolarização dos alunos e podem ser manifestadas por meio 

do enfrentamento de atividades sobre o conceito de volume. 

Em suas conclusões, ela aponta que a maioria dos alunos apresentou ora 

uma concepção situada no quadro geométrico (volume sólido - quando confunde a 

grandeza com o próprio sólido), ora uma concepção situada no quadro numérico 

(volume medida; volume número), mas sem associá-las.  

Ao analisar os manuais escolares franceses, essa pesquisadora constatou 

que o ensino de volume é centrado no uso de fórmulas e em transformação de 

unidade, ou seja, no quadro numérico, o que pode justificar, segundo ela, a 

concepção volume medida e volume número. 

No caso de Barros (2002), cujo estudo foi realizado com alunos do 8° ano 

(com média de 13,5 anos de idade) sobre a construção do conceito de volume, 

diante de uma atividade sobre cálculo de volume de blocos retangulares em que os 

comprimentos das arestas foram informados, a maioria dos sujeitos mobilizou a 

fórmula (V = a.b.c, onde a, b e c são os comprimentos das arestas concorrentes num 

ponto) durante a resolução. Segundo o pesquisador, do ponto de vista numérico, 

houve um índice de acerto elevado. Porém, muitos apresentaram como resposta 

apenas a medida ou a medida acompanhada de uma unidade de comprimento ou de 

área. 

Ainda relativo ao aspecto número, o Guia do PNLD (BRASIL, 2011) chama a 

atenção para os procedimentos de resolução de problemas envolvendo grandezas. 

Em algumas coleções, ao se calcular a área de um retângulo, por exemplo, com 

“base” e “altura” medindo 3m e 4m, respectivamente, o fazem utilizando o 

procedimento A = 3x4 = 12m². No entanto, de um lado se tem um número (3x4) e 

do outro uma grandeza (12m²). 

Analogamente, no caso de volume, considerando, por exemplo, um bloco 

retangular cuja largura, altura e profundidade medem 2 m, 3 m, e 5 m, 

respectivamente, algumas coleções podem calcular o volume como                          

V = 2 x 3 x 5 = 30 m³, o que é inadequado, uma vez que de um lado se tem um 

número e de outro um volume. 
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Além da ênfase na medida, as fórmulas de volume também parecem ter um 

lugar privilegiado na abordagem desse conteúdo. Nesse sentido, as OCN (BRASIL, 

2006) destacam que o ensino médio é um momento oportuno para justificá-las e, 

assim como o Guia do PNLD 2012 (BRASIL, 2011), considera importante recorrer ao 

princípio de Cavalieri para calcular o volume de sólidos que, de outra maneira, 

exigiriam métodos infinitesimais. Todavia, o Guia do PNLD sinaliza que algumas 

coleções não explicitam os procedimentos que garantem a validade dessa 

ferramenta como a igualdade das áreas das seções dos sólidos.  

Conforme observado por Morais (2010), o uso dessas fórmulas vem sendo 

requerido em exames de avaliação como o ENEM. Portanto, elas são ferramentas 

importantes para resolver problemas sobre volume. Porém é importante ressaltar 

que o uso das mesmas não implica na compreensão do conceito, uma vez que ela 

se distingue da grandeza. 

Diante disso, é importante buscar nos livros didáticos em que medida a 

abordagem de volume sugerida contribui para a orientação acima mencionada, ou 

seja, se os livros didáticos possibilitam atribuir sentido às fórmulas de volume 

recorrendo ao princípio de Cavalieri. 

Os resultados apontados pelos estudos supracitados indicam que há nítida 

valorização do aspecto numérico de volume, implicando em uma compreensão 

insuficiente do conceito. As fórmulas também são valorizadas, sobretudo por se 

tratar de uma tendência histórica na abordagem de área e de volume. 

Atividades sobre comparação de volumes e a produção de sólidos com 

volume dado foram pouco encontradas por Morais e Bellemain (2010). Os sujeitos 

investigados por Anwandter-cuellar (2008) também não apresentaram desempenho 

satisfatório diante de problemas relativos a esses tipos de situação. Tendo em vista 

que atividades dessa natureza permitem construir a noção de volume como 

grandeza, uma vez que evidenciam a possibilidade de comparar e de medir, além de 

dissociar a grandeza e o sólido (produção), esses resultados indicam que ainda há 

pouca compreensão do conceito de volume. 

É importante mencionar também a relação entre volume e capacidade, que 

segundo Lima e Bellemain (2010), são grandezas de mesma natureza, mas em 

contextos diferentes. Embora Anwandter-cuellar (2008) situe volume interior no 

quadro físico, ela também enfatiza as noções de volume e de capacidade como 

grandezas de mesma natureza, ao afirmar que: 
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Le volume intérieur est considéré comme la quantité de matière au sens 
physique qui constitue un objet. Nous avons considéré deux sens, un 
premier sens pour les objets pour lesquels la matière fait partie de leur 
structure, par exemple un madrier. Le deuxième sens est la quantité de 
matière que l’on peut mettre dans un objet. Pour une boîte remplie de sable, 
on considère le volume intérieur comme la quantité de sable; dans une boîte 
de jus, on considère le volume intérieur comme la quantité de jus, pour un 
ballon, la quantité d’air. De ce point de vue, le volume comme capacité fait 
partie de ce type de conception (ANWANDTER-CUELLAR, 2008, p. 53). 

 

Em livros didáticos dos anos finais do ensino fundamental, Morais e Bellemain 

(2010) observaram que algumas coleções abordam capacidade em uma seção 

específica, ou seja, não necessariamente associada a volume. Nesse sentido, 

Barros (2002) constatou indícios de que os alunos distinguem conceitualmente 

volume e capacidade. Portanto, cabe investigar como os livros didáticos do ensino 

médio relacionam volume e capacidade. 

Em se tratando da compreensão de área como grandeza, Silva (2011) 

identificou os títulos dos capítulos e das sessões que abordavam esse conteúdo, 

percebendo indicadores de uma abordagem centrada no número e nas unidades. É 

o que afirma quando escreve: “a análise dos títulos de capítulos e seções aponta 

para uma ênfase na medida e nas unidades e a noção de grandeza não parece 

receber muita atenção” (p. 66). Silva (2011) analisou a abordagem de comprimento, 

perímetro e área em livros didáticos do 6° ano, tendo como marco teórico a Teoria 

Antropológica do Didático.  

A partir dos resultados apresentados por Silva (2011), cabe questionar se 

analogamente ao que foi observado sobre área e perímetro, na abordagem da 

grandeza volume também se valoriza o aspecto numérico. 

Diante do exposto acima, questionamos que escolhas na maneira de abordar 

volume nos livros didáticos de Matemática de ensino médio contribuem para superar 

as dificuldades acima mencionadas no tocante à compreensão de volume como 

grandeza. 

2.6 Estudo de situações do conceito de volume 

 Vergnaud (1990) sugere que é por meio do enfretamento de situações 

problema que os conceitos matemáticos adquirem significados para os alunos. 

Tendo em vista os estudos sobre os conceitos de área e de volume, estruturamos 

uma tipologia de situações que possibilita compreender volume como grandeza. 
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Identificamos invariantes operatórios e representações simbólicas que podem, a 

priori, entrar em jogo no enfrentamento de cada tipo de situação. 

 Segundo Vergnaud (1990), os invariantes operatórios são conhecimentos 

mobilizados pelos sujeitos em situação. Como já foi dito, o foco de interesse dessa 

pesquisa são os livros didáticos de ensino médio. Não vamos, portanto observar 

sujeitos em situação. Entretanto, podemos evidenciar as propriedades da grandeza 

volume trabalhadas nos livros, tanto nos textos explicativos como nos exercícios.   A 

maneira como os livros didáticos abordam a grandeza volume, explícita ou 

implicitamente, pode influenciar a ação dos sujeitos usuários dos livros, e motivar ou 

não a mobilização de propriedades dessa grandeza como invariantes operatórios.   

 A referida tipologia de situações decorre da revisão de literatura e de nossa 

experiência no ensino da grandeza volume nos anos finais do ensino fundamental e 

no ensino médio. Desse modo, propusemos, do ponto de vista epistemológico, um 

conjunto de situações que potencialmente pode dar sentido ao conceito de volume. 

Nosso olhar sobre os livros didáticos permitiu identificar em que medida essas 

situações são contempladas. 

2.6.1 Tipologia de situações 

 Os tipos de situações propostas nesta pesquisa são baseados na 

classificação dada por Baltar (1996) para o conceito de área, em que são sugeridos 

três tipos: medida, comparação e produção.  

Neste estudo, optamos por utilizar o termo “medição” e não “medida” na 

designação do tipo de situação. Assim, medição se refere ao tipo de situação que 

consiste em medir o volume, enquanto medida consiste em um número, resultado do 

processo de medição. Além disso, as situações de medição não se restringem a 

medições práticas, mais também às medições teóricas (quando se usa, por exemplo, 

as fórmulas para medir o volume dos sólidos).  

Além disso, para situações de medição, além das situações em que se trata 

propriamente de medir o volume de um sólido dado, consideramos dois subtipos: as 

situações de transformação de unidades e as de operacionalização de volumes.  

Para cada tipo de situação, identificamos variações que podem intervir nas 

possíveis estratégias de resolução das atividades, implicando em um maior ou 

menor nível de dificuldade no enfrentamento dessas situações. Essas variações às 
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vezes favorecem e às vezes bloqueiam certos procedimentos de resolução, o que 

nos leva a inferir invariantes operatórios e representações simbólicas propiciadas 

pelas diferentes situações de cada tipo. 

a) Situações de medição 

 As situações de medição consistem em atribuir um número, numa dada 

unidade, ao volume de um sólido. Nesse tipo de situação intervém como possíveis 

estratégias a contagem de unidades (sólidos unitários), o uso das fórmulas, o 

princípio de Cavalieri, a imersão, o preenchimento e transbordamento e as 

estimativas. 

 A estratégia de contagem das unidades de medida consiste em determinar a 

medida de volume de um sólido contando o número de unidades que o compõem. 

Essa estratégia pode ser favorecida ou bloqueada, tendo em vista a natureza das 

medidas dos comprimentos e/ou da área de superfície de um sólido. Um bloco 

retangular, por exemplo, cujas medidas dos comprimentos das arestas são números 

inteiros positivos pode ter seu volume medido pela decomposição em cubinhos 

unitários, o que é menos provável de ocorrer quando essas medidas são números 

decimais não inteiros. 

Por outro lado, o uso de fórmulas é favorecido quando se tem medidas reais 

não inteiras e/ou pela natureza do sólido. As fórmulas de volume são expressões 

algébricas que permitem obter a medida de volume a partir dos comprimentos das 

arestas e/ou da área das faces do sólido. O reconhecimento e uso dessa ferramenta 

em determinadas atividades pode ser influenciado pelo tipo de fórmula em jogo 

(fórmula do volume do paralelepípedo retângulo, do cone ou da esfera, por 

exemplo), bem como pela posição da figura, ou seja, se o sólido é reto ou oblíquo ou 

se sua base está em uma posição prototípica. 

A presença/ausência da representação gráfica do sólido pode também 

influenciar na resolução da tarefa, pois o mesmo pode estar representado em 

perspectiva, em vistas planas, planificado ou apresentar ainda uma figura que 

permite gerá-lo. 

O princípio de Cavalieri possibilita obter o volume de um sólido a partir da 

relação dele com outro sólido de igual área da base e de mesma altura. 
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Em se tratando de objetos no estado sólido, podem ser favorecidas as 

estratégias de imersão e de preenchimento e transbordamento. No primeiro caso, o 

volume de um corpo pode ser calculado observando-se o deslocamento de um 

líquido após a imersão do objeto a ser medido. 

Preenchimento e transbordamento consiste observar em um recipiente cheio 

de líquido a quantidade que transborda após a imersão de um sólido. Essas 

estratégias podem ser favorecidas a partir das variações dos sólidos, ocos ou 

maciços (capacidade X volume propriamente dito). As unidades de medida (unidade 

de capacidade ou de volume propriamente dito) e unidades homogêneas ou não 

homogêneas (litro X metro cúbico, por exemplo) são variações que também 

interferem nessas estratégias, nas quais intervém fortemente a ideia de capacidade 

como volume interno de um recipiente. 

As estratégias elencadas acima possibilitam, a priori, evidenciar o uso de 

possíveis invariantes operatórios. A contagem de unidade enfatiza a noção de 

grandeza no sentido de que ela pode ser medida a partir da escolha de uma unidade 

de mesma natureza. As fórmulas são uma propriedade que permite calcular o 

volume, mas se distingue da grandeza e do objeto. Por exemplo, o volume de 

diferentes sólidos pode ser medido pela mesma fórmula. E, conforme já 

mencionado, reforça-se a ideia de capacidade como volume interior. 

 Transformação de unidades 

As situações de transformação de unidades são entendidas como um 

subtipo de situação de medição que consiste em passar de uma unidade de volume 

dada para outra.  

Nesse subtipo de situação têm-se dois enfoques possíveis: o primeiro é medir 

um volume usando unidades diferentes e expressar o volume de duas maneiras 

distintas e o segundo é utilizar a relação entre unidades de volume para converter 

diretamente um volume expresso em uma unidade em outra unidade de volume, 

sem intervenção explícita do sólido. A primeira favorece a distinção entre a grandeza 

e o número, pois medir o volume de um sólido usando unidades diferentes provoca 

mudança na medida obtida, mas o volume permanece inalterado. A segunda foca 

um aspecto mais técnico, onde a tarefa principal é realizar operações que permitem 

obter diferentes expressões de volume, com diferentes unidades. Essa ideia 
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evidencia a equivalência entre volumes. Por exemplo, a igualdade 1m³ = 1000L é 

uma igualdade de volumes (LIMA; BELLEMAIN, 2010). Além disso, essas 

estratégias explicitam a insuficiência apenas da medida na representação de um 

volume, que requer, para ser representado, um par número/unidade de medida. 

Em relação à transformação de unidade de medida, podem-se utilizar tabelas 

de conversão ou calcular numericamente usando de maneira explícita a 

proporcionalidade. 

Essas estratégias podem apresentar como variações o uso de unidade de 

capacidade (litro, mililitro, entre outras) ou de volume propriamente dito (metro 

cúbico, centímetro cubico, etc.) ou ambas simultaneamente. 

 Operacionalização de volumes 

Situação de operacionalização de volumes é um subtipo de situação de 

medição que consiste em efetuar uma operação matemática com volumes 

permanecendo no quadro das grandezas. 

Nesse subtipo de situação intervém as estratégias adicionar/subtrair volumes 

e multiplicar/dividir volume por um escalar, as quais são caracterizadas por uma 

operação envolvendo volumes. Do ponto de vista conceitual, esse tipo de situação 

permite compreender que dois volumes podem ser adicionados/subtraídos, bem 

como multiplicado/divido por um escalar, evidenciando características de uma 

grandeza. 

O aspecto algébrico também é frequentemente recorrente nesse subtipo de 

situação, onde são valorizados cálculos algébricos com as fórmulas de volume. 

Como variações há o domínio numérico das medidas e a natureza das unidades de 

medida, conforme já citado anteriormente. 

b) Situações de comparação 

 As situações de comparação consistem em decidir, em um dado conjunto 

de sólidos, qual deles tem maior/menor volume ou se têm volumes iguais. Nesse 

tipo de situação intervêm as possíveis estratégias: visual (perceptiva), inclusão, 

decomposição/recomposição, imersão; medição e comparação das medidas, 

comparação das massas e princípio de Cavalieri. Para tanto, há como variações a 

quantidade de sólidos, sua natureza (sólidos ocos X sólidos maciços) e sua 
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representação (ausência da figura, perspectiva, vistas planas, planificações, 

presença da figura que permite gerar o sólido, presença de sólidos concretos). 

 Na comparação do volume de três ou mais sólidos é suficiente compará-los 

dois a dois e por transitividade, ordená-los segundo seus volumes. Portanto, essa 

estratégia faz intervir o conceito em ação da transitividade.  

Em se tratando de sólidos maciços e/ou ocos, está em jogo o conceito de 

volume propriamente dito ou o conceito de volume interno (capacidade). Nesse 

caso, cabe enfatizar que volume é um atributo de sólidos ocos e maciços, enquanto 

capacidade associa-se apenas ao primeiro. 

 Em se tratando de sólidos ocos e maciços, em que pelo menos um dos 

sólidos for oco, favorece-se a estratégia de inclusão, na qual um sólido pode ser 

inserido no outro, o que permite levantar o teorema em ação “volume e capacidades 

são grandezas de mesma natureza”.  

O teorema em ação acima mencionado decorre da ação do sujeito ao 

comparar o volume dos sólidos. E mesmo sem estar consciente dessa propriedade, 

ele está comparando uma capacidade com um volume (ou seja, está implícito na 

ação do sujeito que capacidade e volume são comparáveis e, portanto são de 

mesma natureza). Isso permite afirmar que o sujeito está mobilizando o teorema em 

ação, segundo o qual volume e capacidade são grandezas de mesma natureza, 

embora esse sujeito não seja necessariamente capaz de explicitar essa propriedade, 

mesmo se a utiliza na ação. 

 A ausência/presença da figura ou dos objetos concretos que permite a 

visualização ou manipulação pode conduzir a estratégias como a visual perceptiva, 

na qual a comparação é feita do ponto de vista geométrico e a composição-

recomposição, em que um sólido é decomposto e recomposto. 

A comparação das massas possibilita comparar o volume de sólidos em se 

tratando de objetos de mesma densidade. Esse tipo de situação, sobretudo sem a 

interferência da medida, possibilita dissociar o sólido e a grandeza como nas 

atividades com argila e as que permitem decompor e recompor um sólido. 
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c) Situações de produção 

 As situações de produção caracterizam-se pela produção de um sólido com 

volume menor, maior ou igual a um volume dado e têm como estratégias 

composição, decomposição-recomposição e princípio de Cavalieri. 

Assim como nos problemas de comparação, esse tipo de situação favorece a 

distinção entre o sólido e a grandeza que permite observar a independência entre 

volume e o objeto geométrico.  

A estratégia de composição consiste em produzir um sólido compondo as 

unidades de medida e o princípio de Cavalieri caracteriza-se pela construção de 

uma figura a partir do que afirma tal princípio. O uso das referidas estratégias pode 

remeter ao teorema em ação “diferentes sólidos podem ter o mesmo volume”, o qual 

favorece a compreensão de volume enquanto grandeza.  

A estratégia de decomposição-recomposição versa sobre a produção de um 

“novo” sólido com volume maior/menor ou igual ao volume de um sólido dado. 

A tipologia de situações apresentada permite caracterizar volume como uma 

grandeza, tendo em vista que ela possibilita estabelecer relações em um mesmo 

quadro e entre quadros diferentes, conforme sugerem Règine Douady e Marie-

Jeanne Perrin-Glorian (1989). Desse modo, os problemas propostos nos livros 

didáticos serão classificados de acordo com essa tipologia, a fim de identificarmos 

os tipos de situações contempladas nos livros, bem como invariantes operatórios e 

representações simbólicas propiciados pela abordagem de volume nas coleções 

analisadas. 
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Objetivos 

 Retomando o objetivo geral e apresentando objetivos específicos, tem-se: 

Objetivo geral 

 Caracterizar a abordagem da grandeza volume nos livros didáticos de 

Matemática do ensino médio aprovados no PNLD 2012. 

Objetivos específicos 

 Mapear e classificar as situações que abordam a grandeza volume nos livros 

didáticos de Matemática de ensino médio; 

 Identificar as propriedades do conceito de volume e as representações 

simbólicas exploradas nos livros didáticos de matemática do ensino médio; 

 Analisar as relações do volume com outros componentes do campo 

conceitual das grandezas geométricas, nos livros didáticos de matemática do 

ensino médio. 
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CAPÍTULO 3 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Neste capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos que nortearam a 

pesquisa. 

3.1 Elementos da Análise de Conteúdo 

Utilizaremos como método de coleta e de tratamento dos dados, elementos 

da Análise de Conteúdo, definida por Bardin (2011) como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens (BARDIN, p. 48, 2011). 

 

Triviños (2011) ressalta três peculiaridades em relação a esse método. A 

primeira trata do meio para se estudarem as “comunicações” entre os homens, 

ressaltando o papel das “mensagens”. A segunda refere-se à “inferência”, que pode 

surgir das informações das mensagens analisadas ou de hipóteses construídas, a 

partir dos resultados encontrados nos conteúdos analisados. Por último, tem-se o 

conjunto de técnicas que vai auxiliar na inferência dos resultados. Essas técnicas 

podem ser, por exemplo, categorização de situações-problema, classificação de 

conceitos, etc. 

Na presente investigação, a comunicação se dá por meio da mensagem 

escrita (textos dos livros didáticos). A inferência diz respeito à recepção das 

mensagens, pois nosso interesse se volta às possíveis consequências da 

abordagem de volume nos livros didáticos, sobre a construção desse conceito por 

alunos do ensino médio. As hipóteses e as técnicas serão detalhadas adiante, na 

discussão dos critérios utilizados na análise. Segundo Bardin (2011), há três etapas 

cronológicas na utilização da Análise de Conteúdo: 

 

1) Pré-análise: consiste na organização do material; 

2) Descrição analítica: estudo aprofundado dos documentos que constitui o 

corpus da pesquisa; 
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3) Interpretação inferencial: análise minuciosa dos resultados. 

 

A pré-análise, para essa pesquisadora, é a fase de organização e 

sistematização das ideias e de um plano de trabalho que subsidiará a análise. Ela 

afirma, ainda, que essa etapa normalmente divide-se em três momentos: escolha 

dos documentos a serem analisados, a formulações de hipóteses e os objetivos que 

nortearão a análise final dos dados (BARDIN, 2011). É importante salientar que 

esses momentos não ocorrem necessariamente em ordem cronológica, mas 

guardam relações entre si. 

Em nosso estudo, a pré-análise consistiu na escolha das coleções a serem 

analisadas, na delimitação dos objetivos da pesquisa e na formulação dos critérios 

de análise e das categorias de situações que dão sentido ao conceito de volume. 

Ainda, segundo Bardin (2011), a primeira etapa é norteada por um conjunto 

de ações do pesquisador. Elencamos aquelas que entendemos ter relações com 

este estudo: 

 

a) Leitura “flutuante”: a leitura na qual o pesquisador tem o primeiro contato com 

o documento, criando suas primeiras impressões sobre o mesmo; 

 

Nesse sentido, fizemos uma primeira leitura de todos os LDs das sete 

coleções e do Guia de livros didáticos, na qual identificamos os momentos em que 

esses livros mencionavam ou remetiam à grandeza volume. Disso, decorre a 

escolha pelo foco não nos livros, mas nos capítulos em que volume é objeto de 

estudo. 

 

b) Escolha dos documentos: a seleção dos documentos ocorre segundo critérios 

determinados e sua análise pode ser em uma amostra, desde que seja 

representativa para o universo inicial, ou de todo o universo quando 

necessário. 

 

Em se tratando de nosso estudo, escolhemos analisar todas as sete coleções 

de livros didáticos de Matemática aprovados no PNLD 2012. Essa escolha se 

justifica pela constatação na pré-análise de que a extensão do corpus a ser 

analisado era compatível com o tempo de que dispúnhamos para sua realização. 
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A etapa seguinte é a exploração do material, que consiste na aplicação das 

decisões tomadas na pré-análise, desde que essa seja adequadamente elaborada.  

Após a “leitura flutuante” das coleções acima mencionadas, optamos por focar 

os exemplares de livros didáticos em cada coleção em que a grandeza volume é 

objeto de estudo, uma vez que não há dados relevantes no que tange à abordagem 

desse conteúdo nos demais exemplares de cada coleção. 

A última etapa constitui no tratamento dos dados, que precisam ser 

significativos e válidos (Bardin, 2011). Confirmada sua pertinência e sua validade, o 

analista pode fazer inferências e tirar conclusões a partir dos objetivos previamente 

estabelecidos ou, de um modo geral, obter descobertas não previstas. 

A Análise de Conteúdo permite tratar os dados do ponto de vista quantitativo 

e qualitativo. O primeiro fundamenta-se na frequência de aparição dos elementos 

determinados pelo pesquisador como unidade de análise, enquanto o segundo se 

baseia na presença (ou ausência) de indicadores que permitem fazer inferências 

(BARDIN, 2011). Nesse sentido, ambos são igualmente importantes, ou seja, a 

presença e a frequência de aparição. Desse modo, tanto o olhar quantitativo quanto 

o qualitativo complementam-se na análise dos dados. 

Em nosso estudo, cada atividade proposta foi tomada como unidade de 

análise, a qual foi usada na contagem frequencial e na categorização.  

 A categorização, segundo Bardin (2011), é outro importante componente no 

tratamento dos dados, sendo definida conforme abaixo: 

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por 
reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente 
definidos (BARDIN, p. 147, 2011). 

 

A categorização permite organizar os dados em classes (as categorias) de 

acordo com características comuns entre seus elementos. Para Bardin, um conjunto 

pertinente de categorias deve seguir os seguintes preceitos:  

 

a) exclusão mútua: um elemento não pode pertencer a mais de uma 

categoria, a qual deve ser pensada de modo que não haja interseção 

com as demais; 

b) homogeneidade: uma categoria precisa estar bem delimitada; 
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c) pertinência: as categorias devem estar adequadas ao material de 

análise e ao referencial teórico da pesquisa; 

d) objetividade e fidelidade: evita distorções decorrentes da subjetividade 

de cada pesquisador quando as categorias estão bem definidas; 

e) produtividade: o conjunto de categorias deve fornece resultados 

relevantes que permitam fazer inferências. 

 

As características acima, para a elaboração de categorias, fundamentam a 

formulação da categorização das situações que entendemos dar sentido ao conceito 

de volume. 

Analisamos as sete coleções aprovadas no PNLD 2012 (BRASIL, 2011), 

explicitadas no quadro seguinte: 

 

Quadro 1 - Coleções aprovadas no PNLD 2012 

Coleção Autor Editora 

Conexões com a 
Matemática 

Juliane Matsubara Barroso Moderna 

Matemática-Contexto e 
Aplicações 

Luiz Roberto Dante Ática 

Matemática – Paiva Manoel Paiva Moderna 
Matemática Ciência e 
Aplicações 

David Degenszajn, Gelson Iezzi, Nilze 
de Almeida, Osvaldo Dolce, Roberto 

Périgo 

Saraiva 

Matemática Ciência, 
Linguagem e Tecnologia 

Jackson Ribeiro Scipione 

Matemática Ensino 
Médio 

Maria Ignez Diniz, Kátia Stocco 
Smole 

Saraiva 

Novo Olhar – Matemática Joamir Souza FTD 

 

 Nas análises, as coleções não serão identificadas, pois nosso interesse não é 

de natureza comparativa.     

3.2 Critérios de análise dos livros didáticos 

Elaboramos critérios de análise que nortearam a análise minuciosa dos livros 

didáticos. Esses critérios emergiram de indicações pontuadas no Guia do PNLD 

2012, de sugestões propostas nos documentos de orientações curriculares 

brasileiros, de pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem da grandeza volume (e 
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de modo geral das grandezas geométricas), da fundamentação didática e 

matemática do conceito de volume e da “leitura flutuante” das coleções. 

O Guia do PNLD sinaliza, por exemplo, que o princípio de Cavalieri não é 

claramente explorado no que tange à igualdade das seções das áreas. Nesse 

sentido, as OCN (BRASIL, 2006) e Lima (2009) ressaltam a importância do referido 

princípio como uma ferramenta que auxilia na construção das fórmulas que 

permitem calcular o volume dos sólidos. 

Em síntese, a formulação dos critérios de análise foi subsidiada pelas várias 

etapas da pesquisa desde a pré-análise. Tais critérios são: volume-descrição, 

volume-fórmula e volume-conceito. 

3.2.1 Volume-descrição 

 Neste critério, caracteriza-se o tratamento da grandeza volume em relação a 

número de páginas, posição do(s) capítulo(s) dedicados ao assunto, títulos dos 

capítulos e localização por ano de ensino. Visamos aqui ter um olhar sobre a 

abordagem da grandeza volume do ponto de vista descritivo, o que permite inferir 

sobre a importância atribuída a esse conteúdo. 

 Segundo Bardin (2011), a quantificação dos dados permite fazer inferências 

importantes sobre o conteúdo analisado, considerando tanto a frequência, quanto a 

ausência nas unidades de análise. Diante disso, o título dos capítulos/seções, a 

quantidade de páginas, o(s) capítulo(s) e livro (ano) em que volume é abordado  

podem revelar indícios de sua abordagem.  

 Os critérios volume-descrição aproximam-se daqueles propostos por Silva 

(2011) para a descrição da abordagem da grandeza área e buscam responder às 

seguintes questões: 

 

 Questões 

o Em que ano a grandeza volume é abordada como objeto de estudo? 

o Quantas páginas são dedicadas ao tratamento dessa grandeza nos 

livros didáticos? 

o Em que (quais) capítulo(s) esse conteúdo é abordado? 

o Como estão intitulados os capítulos e seções em que a grandeza 

volume é trabalhada? 
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 Observar os títulos dos capítulos e das seções traz indicadores sobre que 

aspectos do conceito de volume são priorizados. Em se tratando da grandeza área, 

por exemplo, Silva (2011) analisou os 16 livros do 6° ano aprovados no PNLD 2007 

(BRASIL, 2008), observando que a maioria dos livros didáticos faz referência a 

medidas e unidades, sinalizando uma abordagem com ênfase no aspecto numérico. 

O número de páginas, a posição do(s) capítulo(s) e os capítulos nos quais a 

grandeza volume é situada são indicadores que possibilitam inferir sobre a 

importância atribuída a esse conteúdo.  

Morais e Bellemain (2010), ao analisarem os livros didáticos de Matemática 

para os anos finais do ensino fundamental, observaram que há uma tendência em 

situar a grandeza volume nos capítulos finais, o que pode levar ao esquecimento do 

referido conteúdo. 

Para cada uma das questões formuladas há unidades de análise associadas: 

- os títulos de cada capítulo ou seção nos quais volume é objeto de estudo; 

- as páginas dos livros didáticos; 

- a posição dos capítulos em cada livro didático; 

- os livros didáticos de cada coleção analisada.   

3.2.2 Volume-conceito 

 Compreende o estudo do conceito de volume à luz do tripé da teoria dos 

campos conceituais e do modelo didático para a construção do conceito de volume. 

 

 Questões 

o O livro define volume? 

o Quais os tipos de situações explorados? 

o Que propriedades de volume os livros didáticos exploram ou permitem 

trabalhar? 

o Que representações simbólicas referentes à grandeza volume são 

exploradas? 

o Há articulação entre os quadros geométrico, numérico e da grandeza? 
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 O mapeamento das situações, propriedades e representações simbólicas 

permitem caracterizar a abordagem de volume como conceito. Esse mapeamento foi 

feito olhando-se diretamente os livros didáticos em que volume é objeto de estudo. 

Foram analisadas tanto as explicações como os exercícios propostos. A presença 

ou ausência de definições e a exploração explícita de propriedades de volume foram 

observadas na parte de explicações de cada livro didático analisado. No 

mapeamento dos tipos de situações, as unidades de análise foram as atividades 

propostas, ou seja, as ocorrências foram contabilizadas exercício por exercício e a 

presença ou ausência de representações simbólicas foi observada tanto nos 

exercícios como na parte de explicações.  

3.2.3 Volume-fórmula 

 Compreende a abordagem das fórmulas de volume dos sólidos geométricos. 

 Questões 

o Que fórmulas são abordadas?  

o Os livros didáticos justificam e atribuem sentido às fórmulas?  

o O princípio de Cavalieri é trabalhado?  

  

 Historicamente, há uma ênfase no tratamento de fórmulas de área e de 

volume nos livros didáticos de Matemática e em sala de aula (BARROS, 2002; 

BRASIL, 2011). 

 Barros (2002) indica que há um uso “inconsciente” da fórmula de cálculo de 

volume e, segundo Anwandter-Cuellar (2008), a ênfase exagerada nessa ferramenta 

remete a uma concepção de volume como um número. Embora esses estudos 

tenham sido realizados nos anos finais do ensino fundamental, eles sinalizam a 

possibilidade das formulações de concepções conforme aquelas acima citadas. 

 Morais e Bellemain (2010) verificaram também, nos livros por eles analisados, 

que no ensino fundamental não há referência sobre a validade da fórmula de volume 

de blocos retangulares quando se tem medidas decimais. 

 Quanto ao princípio de Cavalieri, no contexto brasileiro, tanto as instruções 

curriculares oficiais como vários autores sugerem seu uso para atribuir sentido às 

fórmulas de volume dos sólidos escolares (CARVALHO; LIMA; WAGNER E 
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MORGADO, 1997; BRASIL, 2002; BRASIL, 2002b; BRASÍLIA, 2006; 

PERNAMBUCO, 2008; LIMA, 2009). 

Neste estudo, buscamos caracterizar a abordagem de volume nos livros 

didáticos de Matemática de ensino médio, considerando esse conteúdo como 

componente do campo conceitual das grandezas geométricas, ou seja, que 

estabelece relações com outros conceitos, conteúdos, procedimentos e 

representações variadas. Portanto, a análise do conceito de volume, considerado 

como componente de um campo conceitual remete a identificação de relações tanto 

do ponto de vista descritivo-quantitativo (frequência de aparição ou ausência de 

determinados elementos desse conteúdo), quanto qualitativo (fórmulas, tipos de 

sólidos, situações, entre outros). 

 Diante disso, a análise de volume na perspectiva que assumimos implicou 

num conjunto de etapas e ações que conduziram à formulação de critérios, 

categorias e à inferência a partir da análise detalhada dos livros e tendo em vista a 

fundamentação teórica e a revisão de literatura. 

Deste modo, entendemos que a Análise de Conteúdo traz elementos que 

possibilitam responder aos objetivos desta investigação. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados sobre a análise de volume nas coleções 

de livros didáticos de Matemática aprovados no PNLD 2012. Foram analisados os 

livros onde o referido conteúdo é objeto de estudo e as discussões dos resultados 

estão organizadas segundo os critérios: volume-descrição, volume-conceito e 

volume-fórmula.  

4.1 Descrição da abordagem de volume nos livros didáticos analisados  

Neste tópico, apresentamos uma visão de conjunto, de natureza descritiva, da 

abordagem da grandeza volume nos livros didáticos acima mencionados. 

Inicialmente investigamos o(s) ano(s) em que a grandeza volume é abordada 

como objeto de estudo, a partir da análise dos sumários, mas também por meio da 

“leitura flutuante” das sete coleções, o que está sintetizado no quadro 2.  

  

Quadro 2 - Livro(s) em que a grandeza volume é tomada como objeto de estudo 

 Coleção 
A 

Coleção 
B 

Coleção 
C 

Coleção 
D 

Coleção 
E 

Coleção 
F 

Coleção 
G 

Livro 2º ano 2º ano 3º ano 2º ano 2° ano 2° ano 3° ano 

 
 Observa-se que o conceito de volume é trabalhado predominantemente nos 

exemplares do 2° ano. No entanto, é interessante observar que há duas coleções 

que saem desse padrão e trabalham volume no 3° ano. Essa flexibilidade é uma 

característica do sistema educacional brasileiro, pois não há conteúdos definidos 

para cada ano nas orientações curriculares atuais (OCN, PCN e PCN+). 

 Para buscar resposta às demais questões formuladas no capítulo anterior, 

focaremos apenas os exemplares em que volume é objeto de estudo e 

desprezaremos os demais livros de cada coleção. Essa escolha decorreu da 

ausência de dados significados nos demais LDs, constatada na pré-análise e mais 

precisamente na “leitura flutuante” de todos os livros das coleções. 

 Aqui, apresentamos os resultados referentes à quantidade de páginas 

dedicadas ao tratamento da grandeza volume, onde a página foi a unidade de 
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análise e para essa contabilização consideramos a parte de explicações e dos 

exercícios.   

 A quantidade de páginas dedicadas ao ensino de volume em cada LD é 

mostrada no gráfico 1. Para se ter um padrão de comparação, foi calculada 

também a quantidade média de páginas por capítulo em cada LD. 

 Esses dados permitiram ter uma noção sobre a valorização dessa grandeza 

em cada livro, no tocante à quantidade de páginas. 

 

Gráfico 1 - Quantidade de páginas dedicadas à grandeza volume por LD 

 

  

 Os capítulos nos quais volume está inserido, de um modo geral, abordam 

essa grandeza numa seção ou tópico dentro de um conjunto mais amplo de 

conteúdos matemáticos. Os valores mostrados no gráfico 1 expressam a 

quantidade de páginas das seções e/ou tópicos que tomam volume como objeto de 

estudo.  

 A partir do gráfico 1, constata-se que essa quantidade varia entre 21 e 50 

páginas e tem como média aproximadamente 36 páginas.  

 O gráfico 2 mostra a quantidade média de páginas por capítulo do livro8 em 

que volume é objeto de estudo e a quantidade de páginas dedicadas a essa 

grandeza nesse livro. 

 

                                                           
8
 Em se tratando da contabilização da quantidade de páginas do livro, algumas coleções trazem 
glossário, respostas dos exercícios e questões de vestibulares, que não foram consideradas nesses 
cálculos. 
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Gráfico 2: Comparação entre a quantidade média de páginas de cada livro e a quantidade de páginas 
dedicada ao estudo de volume.  

 
  

 O gráfico acima permite constatar que a quantidade de páginas dedicadas a 

volume é nitidamente inferior à quantidade média de páginas por capítulo nos LDs 

A e C, é próxima à quantidade média no LD G e é nitidamente superior à média 

nos LDs B, D, E e F.  

 A comparação entre a quantidade média de páginas por capítulo e a de 

páginas dedicadas à grandeza volume nos LDs, indica que a maioria das coleções 

dedica à abordagem desse conteúdo uma quantidade de páginas correspondente 

ou superior a um capítulo. 

 Os dados seguintes explicitam em que (quais) capítulo(s) esse conteúdo é 

abordado. Inicialmente vamos nos debruçar sobre a posição dos capítulos e em 

seguida sobre seus títulos. 

 O quadro 3 situa a posição dos capítulos que abordam volume em cada livro 

didático.  

 

Quadro 3 - Posição dos capítulos em que volume é objeto de estudo 

Coleção Quantidade de 
capítulos do livro 

Capítulos que abordam volume 

Coleção A 11 6 - 7 
Coleção B 17 10 – 11 – 12 – 13 - 14 
Coleção C 9 3 - 4 
Coleção D 14 11 -12 
Coleção E 14 11 
Coleção F 15 13 - 14 
Coleção G 8 3 - 4 
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 A partir do quadro acima, constata-se que apenas duas das sete coleções (C 

e G) abordam a grandeza volume na primeira metade do livro e, portanto há uma 

tendência em situar predominantemente essa grandeza nos capítulos finais, o que 

já foi observado por Morais e Bellemain (2010) em livros didáticos do ensino 

fundamental. 

 Aqui, buscamos responder à questão: como estão intitulados os capítulos e 

seções em que a grandeza volume é trabalhada? Os dados mostrados no quadro 4 

foram extraídos da análise dos livros didáticos, onde identificamos os títulos dos 

capítulos em que volume está inserido. 

 

Quadro 4 - Títulos dos capítulos dos livros didáticos nos quais volume é objeto de estudo 

Coleção A Capítulo 6: Poliedros 

Capítulo 7: Corpos redondos 

 
 

Coleção B 

Capítulo 10: Prisma 

Capítulo 11: Pirâmide 

Capítulo 12: Cilindro 

Capítulo 13: Cone 

Capítulo 14: Esfera 

Coleção C Capítulo 3: Poliedros 

Capítulo 4: Corpos redondos 

Coleção D Capítulo 11: Poliedros: prismas e pirâmides 

Capítulo 12: Corpos redondos: cilindro, cone e esfera 

Coleção E Capítulo 11: Geometria métrica espacial 

Coleção F Capítulo 13: Prismas e pirâmides 

Capítulo 14: Corpos redondos 

Coleção G Capítulo 3: Poliedros 

Capítulo 4: Corpos redondos 

 
 Observamos que todos os LDs abordam a grandeza volume como um tópico 

associado ao estudo dos sólidos e com isso a grandeza volume é situada no 

campo da geometria. Cinco coleções organizam essa abordagem em dois capítulos 

(um voltado para os poliedros e outro para os corpos redondos), uma coleção 

agrupa o estudo dos sólidos em um único capítulo sobre a geometria métrica 

espacial e uma coleção trata cada sólido em um capítulo separado.  

 O quadro 4 mostra também que apenas o LD E remete às medidas no título 

do capítulo. A observação dos títulos das seções e dos tópicos específicos de 
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volume9 buscou então averiguar se havia ou não indícios de privilégio para uma 

abordagem numérica do volume. Além disso, esse mapeamento dos títulos permite 

ter uma primeira visão de conjunto sobre os conteúdos abordados. Para isso, 

tomamos como unidade de análise os títulos dos capítulos, das seções e dos 

tópicos. 

 No quadro 5, estão agrupados os títulos de seções e tópicos que incluem ao 

mesmo tempo área e volume  

 

Quadro 5 - Títulos das seções e dos tópicos que incluem simultaneamente área e volume 

 A B C D E F G 

Área da superfície e volume das pirâmides     X   

Área da superfície e volume de tetraedros regulares     X   

Área da superfície esférica e volume da esfera X       

Área e volume do tronco de cone reto    X    

Áreas e volumes (no capítulo intitulado pirâmide 
regular) 

 X      

Volume (na seção área e volume do cilindro regular 
reto) 

 X      

Volume (na seção áreas e volume do cone circular 
reto) 

 X      

Volume (na seção áreas e volumes de prisma)  X      

 

 Constata-se do quadro acima que, em quatro das sete coleções, os títulos 

das seções indicam que a abordagem de volume está associada ao estudo do 

sólido, considerando que volume é um tópico da seção na qual a grandeza área, 

entre outros conteúdos, também é trabalhada. 

 O quadro 6 a seguir, agrupa os títulos de seções ou tópicos que remetem 

explicitamente a aspectos numéricos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Os capítulos mencionados no quadro 4 têm várias seções, das quais muitas não são relativas a 
volume. A organização dos títulos de seções e tópicos que tratam especificamente de volume em 
cada livro didático analisado encontra-se no apêndice M. 
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Quadro 6 - Títulos de seções e tópicos que remetem ao aspecto número 

 A B C D E F G 

Calculando o (ou cálculo de) volume de um prisma   X   X  

Cálculo de volume da pirâmide qualquer    X    

Cálculo de volume da pirâmide triangular    X    

Cálculo do volume (paralelepípedo retângulo)  X      

Determinação do volume de um cilindro X       

Determinação do volume de um cone X       

Unidades de volume      X  

  
 Buscamos nos títulos dos capítulos, de seções e de tópicos indícios que 

podem remeter a aspectos numéricos de volume. 

 Cinco livros didáticos apresentam expressões que remetem em algum 

momento, à medida, conforme mostra o quadro 6, onde se busca associar um 

número ao volume de um sólido.  

 Como já foi dito, a maioria das coleções agrupa a abordagem do volume em 

prismas e pirâmides de um lado e corpos redondos de outro. Seguem-se então no 

quadro 7, os títulos das seções e tópicos referentes a prismas e pirâmides e no 

quadro 8 aqueles referentes aos corpos redondos. 

 
Quadro 7 - Títulos de seções e tópicos referentes a prismas e pirâmides 

 A B C D E F G 

Prismas 

Volume de (do ou de um) prisma(s) X   X X X  

Volume do (ou de um) paralelepípedo reto-retângulo X  X   X X 

Volume de um prisma qualquer X      X 

Calculando o (ou cálculo de) volume de um prisma   X   X  

Cálculo do volume (paralelepípedo retângulo)  X      

Volume (áreas e volumes de prisma)  X      

Volume do paralelepípedo retângulo ou bloco 
retangular 

   X    

Pirâmides 

Volume da (ou de uma) pirâmide X  X X  X  

Volume de (uma) pirâmide(s) (de base) triangular X    X X  

Volume de uma pirâmide (de base) qualquer   X  X X X 

Volume do (ou de) tronco de pirâmide   X X X   

Volume de um tronco de pirâmide reta X      X 

Área da superfície e volume das pirâmides     X   

Área da superfície e volume de tetraedros regulares     X   

Áreas e volumes (pirâmide regular)  X      

Cálculo de volume da pirâmide qualquer    X    

Cálculo de volume da pirâmide triangular    X    

Volume (tetraedro regular)  X      
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 Os dados mostrados no quadro 7 foram construídos tomando-se como 

unidade de análise os títulos dos capítulos, das seções e dos tópicos. 

Considerando o conjunto de expressões identificadas nos livros didáticos, em se 

tratando dos sólidos prismas e pirâmides, apenas quatro (dos 16 agrupamentos de 

títulos) evidenciam a medida.  

 
Quadro 8 - Títulos de seções e tópicos referentes a corpos redondos 

 A B C D E F G 

Volume da (ou de uma) esfera  X X X X X X 

Volume do (ou de um) cilindro X  X X X  X 

Volume do (ou de um) cone X  X X X  X 

Volume de um tronco de cone reto X    X  X 

Área da superfície esférica e volume da esfera X       

Área e volume do tronco de cone reto    X    

Determinação do volume de um cilindro X       

Determinação do volume de um cone X       

Volume (área e volume do cilindro regular reto)   X      

Volume (áreas e volume do cone circular reto)  X      

Volume (tronco do cone)  X      

Volume de um cilindro circular      X  

Volume de um cone circular      X  

Volume de um tronco de cone   X     

 
 Para os sólidos denominados “corpos redondos”, apenas duas expressões 

(dos 14 tipos identificados) remetem à medida no título do tópico e na mesma 

coleção.  

 De um modo geral, os títulos acima explicitados não valorizam o aspecto 

numérico ao contrário do que foi observado por Morais e Bellemain (2010) nos 

livros didáticos do ensino fundamental. 

4.1.1 Conclusões do critério volume descrição 

 Buscamos no critério volume descrição ter uma visão geral sobre a 

abordagem de volume nas coleções de livros didáticos analisadas. Essa análise foi 

norteada pelas seguintes questões: Em que ano a grandeza volume é abordada 

como objeto de estudo? Quantas páginas são dedicadas ao tratamento dessa 

grandeza nos livros didáticos? Em que (quais) capítulo(s) esse conteúdo é 

abordado? Como estão intitulados os capítulos e seções em que a grandeza 

volume é trabalhada? 
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 A partir dos quadros 2 e 3, constata-se que as coleções nas quais volume 

está nos primeiros capítulos são as mesmas que abordam volume no 3° ano (C e 

G), ou seja, na organização proposta pelos LDs, o momento em que volume será 

tratado varia do final do 2° ano para o início do 3° ano. Nos demais exemplares dos 

LDs em cada coleção, a pré-análise e a leitura flutuante mostraram que nada de 

significativo é feito sobre volume.  

 O quadro 3 indica que cinco livros didáticos abordam volume na segunda 

metade do livro e as coleções B, D, E e F dedicam os capítulos finais a esse 

estudo. 

 A concentração da grandeza volume nos capítulos finais do livro pode 

implicar ainda na ausência de seu ensino, sobretudo porque o livro didático é 

utilizado também no encadeamento de ensino dos conteúdos. 

 Considerando a não retomada dessa grandeza ao longo do livro e/ou em 

anos diferentes, questionamos se esse ensino é suficiente para que o aluno do 

ensino médio se aproprie desse conceito, pois segundo Vergnaud (1990) os 

conceitos matemáticos constroem-se em um longo período de tempo e no 

enfretamento de problemas variados.  

 No que tange à quantidade de páginas dedicadas a volume, o gráfico 1 

indica que três LDs (A, C, F) apresentam uma quantidade de páginas inferior à 

quantidade média do conjunto dos livros e nos exemplares A e C essa quantidade 

é inferior a média de páginas por capítulo desses livros, conforme mostra o gráfico 

2. Entretanto, de modo geral, a maioria das coleções destina uma quantidade de 

páginas razoável ao tratamento de volume, tendo em vista a quantidade média de 

páginas por capítulo em cada LD no qual volume é abordado. Por exemplo, a 

coleção G destina 39 páginas ao tratamento desse conteúdo, quantidade superior à 

média de páginas considerando os sete livros analisados. 

  Decorrem dos quadros 4 e 5 que todos os LDs abordam a grandeza volume 

como uma seção ou tópico associado ao estudo dos sólidos. Essa escolha 

evidencia que volume está associado ao sólido, assim como área, comprimento (de 

arestas, de diagonais, altura), entre outros. Os títulos dos capítulos nos quais 

volume está inserido situam-se predominantemente no campo da geometria como 

mostra o quadro 4 e, consequentemente, nessa etapa de ensino volume é tratado 

como um componente do mencionado campo. Nesse sentido, os PCN também 
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situam as grandezas geométricas no campo da geometria, conforme mostra o 

extrato seguinte: 

Tema 2. Geometria e medidas 
A Geometria, ostensivamente presente nas formas naturais e construídas, 
é essencial à descrição, à representação, à medida e ao dimensionamento 
de uma infinidade de objetos e espaços na vida diária e nos sistemas 
produtivos e de serviços. No ensino médio, trata das formas planas e 
tridimensionais e suas representações em desenhos, planificações, 
modelos e objetos do mundo concreto. Para o desenvolvimento desse 
tema, são propostas quatro unidades temáticas: geometrias plana, 
espacial, métrica e analítica (BRASIL, 2002 b, p. 123). 

 

 É importante destacar que no ensino fundamental as grandezas e medidas 

têm um lugar próprio, assim como o bloco espaço e forma e, embora as grandezas 

geométricas possibilitem fazer conexões com o campo geométrico, elas pertencem 

ao quadro das grandezas. 

 Quanto a indícios da valorização de aspectos relacionados à medida, 

conforme já observado por Morais e Bellemain (2010), nos títulos dos capítulos, 

seções e tópicos, constatamos apenas sete expressões distribuídas em quatro 

coleções (A, B, D, E) que evidenciam explicitamente o aspecto da medida. Essas 

expressões podem reforçar aspectos relacionados ao número, ao sólido ou à 

fórmula. 

 O critério volume descrição mostra uma visão macro e sistemática da 

abordagem desse conteúdo nos sete livros analisados. O critério seguinte, volume 

conceito, foca a abordagem de volume sob a ótica da teoria dos campos 

conceituais: como um conceito e como um componente do campo conceitual das 

grandezas geométricas. 

4.2 Discussão dos resultados: volume-conceito 

 A análise das coleções foi norteada pelas questões explicitadas abaixo, além 

daquelas mencionadas anteriormente.   

 Nessa etapa foram analisados apenas os capítulos e seções em que a 

grandeza volume é objeto de estudo. 

 O primeiro aspecto observado é questionar se os LDs definem volume e 

como o fazem. Em seguida, considerar volume sob a ótica da Teoria dos Campos 

Conceituais, que traz diversas implicações. Inicialmente, significa entender que o 

conceito não se resume a uma definição e que é caracterizado como um tripé de 
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três conjuntos indissociáveis: o conjunto das situações que dão sentido a volume, o 

conjunto de invariantes operatórios subjacentes à ação dos sujeitos ao enfrentar 

situações em torno do volume e o conjunto das representações simbólicas em jogo 

nas situações e em sua resolução. Portanto, vamos interrogar como os LDs 

analisados trabalham cada um dos componentes do conceito de volume.  

 Por outro lado, volume se situa em um campo conceitual que chamamos de 

campo conceitual das grandezas geométricas. Em relação a esse campo 

conceitual, questionamos como os LDs lidam com a relação entre volume e 

capacidade e como abordam as articulações entre os quadros geométrico, 

numérico e das grandezas no ensino de volume.  

 

4.2.1 Definição de volume 

 

 Inicialmente, buscamos nos LDs se a grandeza volume é matematicamente 

definida, como mostra o quadro a seguir: 

 
Quadro 9 - Presença ou não de definição explícita de volume 

Coleção Define volume explicitamente? 

A Sim 

B Sim 

C Não 

D Sim 

E Sim 

F Sim 

G Sim 

 
 O quadro 9 indica que seis coleções definem volume explicitamente e uma 

apresenta apenas uma ideia intuitiva. 

 

Figura 2 - Definição de volume no LD A 

 
Fonte: Coleção A (2010, p. 178). 

 
A definição acima entende volume como um número, que segundo o 

referencial adotado neste estudo não é suficiente para compreender volume como 

grandeza.  
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As coleções B e E também definem volume como medida. No caso da 

coleção B, o volume é a medida da região do espaço limitada pela superfície de um 

sólido, como mostra a figura 3: 

 

Figura 3 - Definição de volume no LD B 

 
Fonte: Coleção B (2010, p. 188). 

 

E no caso da coleção E, o volume é a medida da porção do espaço ocupado 

por um sólido, como mostra a figura 4: 

 

Figura 4 - Definição de volume no LD E 

 
Fonte: Coleção E (2010, p. 277). 

 

 As definições apresentadas associam volume ao espaço ocupado por um 

corpo e o definem como uma medida. Para alguns livros didáticos, a medida 

corresponde ao par número/unidade de medida, e segundo o referencial teórico 

adotado neste estudo, medida é um número. 

 Os livros didáticos D, E e G também apresentam uma definição para volume. 

Embora o livro D diferencie inicialmente a medida da grandeza, ambos são tomados 

como sinônimos, como mostra a figura seguinte: 

 

Figura 5 - Definição de volume na coleção D 

 
Fonte: Coleção D (2010, p. 219). 

 
A coleção F define o volume do paralelepípedo reto-retângulo como o produto 

das três dimensões, como mostra a figura 6: 
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Figura 6 - Definição de volume do paralelepípedo reto-retângulo na coleção F 

 

Fonte: Coleção F (2010, p. 220). 
  

 O extrato acima evidencia o cálculo de volume com a fórmula, o que pode 

favorecer o amálgama entre a grandeza e essa ferramenta. Numa entrevista com 

professores de matemática Barros (2002) constatou que esses sujeitos confundem 

volume e fórmula. 

O livro didático G define volume como o resultado do cálculo do espaço 

ocupado por um corpo, conforme figura abaixo: 

 
Figura 7 - Definição de volume no LD G 

 
Fonte: Coleção G (2010, p. 83). 

 

 Nesse caso, valoriza-se o aspecto numérico, mas não se confunde volume e 

medida como observado nos exemplos anteriores. 

 A coleção C não apresenta uma definição matemática, apenas expressa uma 

ideia intuitiva de volume, segundo a qual valoriza, conforme como nos demais LDs a 

necessidade de efetuar uma medição, conforme mostra a figura seguinte: 

 
Figura 8 - Ideia intuitiva de volume na coleção C 

 
Fonte: Coleção C (2010, p. 97). 

 
 

Tanto as definições como a ideia intuitiva apresentadas remetem à medição 

do espaço ocupado por um corpo, valorizam a necessidade de medir e, 
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consequentemente colocam o aspecto numérico em primeiro plano. Pode-se então 

inferir que induzem ou reforçam concepções numéricas de volume – volume-número 

e volume-fórmula (ANWANDTER-CUELLAR, 2008), situando-o predominantemente 

no quadro numérico. 

 

4.2.2 Tipos de situação explorados no estudo de volume 

  

 Neste tópico, buscamos responder quais as situações exploradas nos LDs 

analisados. Para isso, usamos como unidade de análise os exercícios propostos e 

quando uma atividade trazia itens (a, b, c, etc.), eles eram contados como um 

exercício. 

 
Tabela 1 - Quantidade de situações identificadas

10
 

Coleção Total Medição Comparação Produção 

  # % # % # % 
A 98 94 95,9 3 3,1 1 1,0 
B 111 105 94,6 3 2,7 3 2,7 
C 92 81 88,0 7 7,6 4 4,3 
D 97 93 95,9 2 2,1 2 2,1 
E 122 111 91,0 4 3,3 7 5,7 
F 71 68 95,8 1 1,4 2 2,8 
G 113 100 88,5 8 7,1 5 4,4 

Total 704 652 92,6 28 4,0 24 3,4 
 
 
 A tabela 1 indica, claramente, que as situações de medição são as mais 

enfatizadas em todas as coleções, o que também foi observado por Morais e 

Bellamain (2010) em livros didáticos de Matemática para os anos finais do ensino 

fundamental. Isso sugere que, desde os anos finais do ensino fundamental, há uma 

tendência em priorizar esse tipo de situação, a qual está intimamente ligada à 

medida e que pode favorecer o desenvolvimento de concepções de volume como 

um número (ANWANDTER-CUELLAR, 2008). A figura seguinte exemplifica uma 

situação de medição: 

 

 

 

                                                           
10

A soma das quantidades de situações dos três tipos não é o total, porque há situações que não 
foram classificadas e que serão comentadas adiante. 
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Figura 9 - Exemplo de situação de medição dada a área total da superfície 

 
Fonte: Coleção A (2010, p. 182). 

 
 

 Essa atividade ilustra um exemplo de situação de medição que requer além 

de uma aplicação direta da fórmula.  

 A figura 10 mostra outra atividade de medição em que a aplicação da 

fórmula é suficiente. 

 

Figura 10 - Exemplo de situação de medição com aplicação direta de fórmula 

 

Fonte: Coleção B (2010, p. 222). 
 

 Na atividade acima, são dados raio da base e altura, ou seja, dados 

suficientes para uso imediato da fórmula. 

 A atividade seguinte exemplifica uma situação de medição na qual é dada a 

área lateral do sólido. 

 

Figura 11 - Exemplo de situação de medição dada a área lateral 

 

Fonte: Coleção D (2010, p. 261). 
 

 Para a aplicação da fórmula de volume desse sólido, requer-se o 

conhecimento da altura. Com isso a fórmula não é imediata. 

 A figura 12 mostra ainda uma situação de medição na qual a representação 

simbólica assume um papel importante para a resolução do problema. 
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Figura 12 - Exemplo de situação de medição com representação plana 

 

Fonte: Coleção D (2010, p. 270). 

 

 Os exemplos acima mencionados ilustram, de um modo geral, as atividades 

de medição, que ora requerem a aplicação direta da fórmula de volume, ora trazem 

dados que remetem a outros cálculos e posteriormente ao uso dessa ferramenta. 

Há ainda aquelas em que a representação simbólica requer a leitura das 

informações pertinentes para resolver o problema (figura12). 

 As situações de medição apresentam como subtipos de situações 

transformação de unidades e operacionalização da grandeza volume.  

No conjunto dos LDs identificamos quatro atividades específicas de situação 

de transformação de unidade mostradas na figura 13: 

 

Figura 13 - Subtipo de situação de transformação de unidade 

 
Fonte: Coleção E (2010, p. 316) 
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Apesar desse tipo de situação favorecer a distinção entre a grandeza e a 

medida, atividades dessa natureza, dissociadas de um contexto mais amplo, podem 

reforçar a memorização de procedimentos, sem provocar necessariamente uma 

compreensão mais profunda do conceito de volume e do papel das unidades. Morais 

e Bellemain (2010) observaram que, no ensino fundamental, os livros didáticos para 

os anos finais valorizavam situações de transformação de unidades. Portanto, nesse 

aspecto há uma diferença entre os livros de ensino fundamental e os de ensino 

médio. Anwandter-cuellar (2008) destaca que a ênfase em atividades dessa 

natureza pode favorecer a concepção de volume como um número. 

Há atividades que embora requeiram transformação de unidade, foram 

classificadas como situação de medição, como o exemplo da figura 14: 

 

Figura 14 - Situação de medição que requer transformação de unidade 

 
Fonte: Coleção C (2010, p. 137) 

 
 

 No exemplo 14, mesmo sendo necessário efetuar uma transformação de 

unidade, o que se busca é a capacidade do tanque de combustível. Portanto, trata-

se de uma situação de medição na qual as unidades não são homogêneas.  

 Tomando como unidade de análise os textos introdutórios (explicações) 

sobre volume, constatamos que apenas a coleção F explicita as relações entre as 

unidades de medida de volume, como mostram as figuras 15 e 16. 
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Figura 15 - Transformação de unidade 

 
Fonte: Coleção F (2009, p. 218). 

 
 

 A explicação dada no exemplo acima, além de contribuir para dar sentido à 

conversão de unidades, articula as representações simbólicas, que no caso também 

cumprem uma função: o desenho do cubo em perspectiva é um elemento importante 

da explicação e relaciona os aspectos numéricos e geométricos.   

 Para as relações entre as unidades de capacidade e dessas com as unidades 

de volume propriamente dito, figura 16 abaixo, as transformações não são 

suficientemente exploradas. O uso da tabela de conversão como mostrado abaixo 

favorece apenas a memorização de procedimentos. 

 

Figura 16 - Exemplo de situação de transformação de unidade de medida de capacidade 

Fonte: Coleção F (2009, p. 219). 
  

 Os subtipos de situações de operacionalização de volume identificados nos 

LDs estão articulados, em geral, a situações de medição que requerem estratégias 

de composição/decomposição do sólido, como mostra a figura 17 (e figura 12): 
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Figura 17 - Exemplo de subtipo de situação de operacionalização de volume 

 

Fonte: Coleção E (2009, p. 285). 

 

 Na atividade acima, solicita-se o “volume de cimento necessário” para 

construir uma escada de 18 degraus. A resolução dessa atividade requer uma 

operação de adição (volume de um degrau somado 18 vezes) ou uma operação de 

multiplicação (volume de um degrau multiplicado por 18). O referido tipo de 

estratégia conduz à realização de uma operação com volumes, o que consiste em 

resolver atividades de operacionalização de volume. 

 Para as situações de medição, de um modo geral, o uso da fórmula é 

demasiadamente requerido. Como já dito antes, há atividades em que ela se aplica 

diretamente e há aquelas em que se fazem necessários procedimentos que 

antecedem seu uso. 

 Quanto aos subtipos de situações, nos exercícios propostos apenas um livro 

didático contempla atividades específicas de transformação de unidade. Por outro 

lado, em todos os LDs há exercícios que requerem implicitamente conversão de 

unidades e apenas a coleção F explora a relação entre as unidades de medida de 

volume, nas explicações. 

 Em se tratando das situações de comparação, globalmente apenas 4% dos 

exercícios/itens correspondem a esse tipo de situação, o que consideramos 

insuficiente, uma vez que segundo Vergnaud (1990), a diversidade de situações é 

um elemento importante na construção de um conceito. Os livros didáticos C e G, 
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apesar de não apresentarem percentuais satisfatórios para esse tipo de situação, 

se destacam dos demais, uma vez que as situações de comparação correspondem 

a aproximadamente 7% dos exercícios. 

 As figuras 18, 19 e 20, dão exemplos de situações que classificamos como 

de comparação. 

Figura 18 - Exemplo de situação de comparação não numérica 

 
Fonte: Coleção C (2010, p. 156). 

 
 

 No exemplo acima, está em jogo a comparação não numérica de volume, o 

que pode remeter ao quadro geométrico. É possível também que sejam 

mobilizadas estratégias do ponto de vista algébrico. De todo modo, a não 

explicitação de medidas é um dado relevante, uma vez que as mesmas são 

demasiadamente recorrentes em situações de medição. 

 
 
 
 
 
 

 

 



79 

 

 

Figura 19 - Exemplo de situação de comparação relacionando volume de sólidos 

 
Fonte: Coleção C (2010, p. 146). 

 

 O exemplo acima, além da comparação não numérica, relaciona os volumes 

do cilindro e do cone (para o caso em que ambos têm bases de mesma área). Aqui, 

novamente valorizam-se estratégias centradas no quadro geométrico. 

 O exemplo seguinte compara o volume de dois recipientes com bases e 

alturas iguais (de mesma área e mesmo comprimento, respectivamente). 
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Figura 20 - Exemplo de situação de comparação usando o princípio de Cavalieri 

 
Fonte: Coleção F (2009, p. 224). 

 
 

 Destaca-se nessa atividade, o uso do princípio de Cavalieri como justificativa 

para a igualdade dos volumes dos sólidos. Do ponto de vista do modelo de quadros 

(DOUADY E PERRIN-GLORIAN, 1989), esse exercício permite explorar também o 

invariante operatório “sólidos diferentes podem ter mesmo volume”. 

 O exemplo seguinte reforça o referido teorema em ação e o uso do princípio 

de Cavalieri. Porém, a explicitação de medidas pode remeter à fórmula de volume 

de um prisma. 

 

Figura 21- Exemplo de situação de comparação usando o princípio de Cavalieri com medidas 

 

Fonte: Coleção G (2010, p. 89). 
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Os exemplos das situações de comparação mostrados anteriormente revelam 

a não necessidade de recorrer a medições na comparação de volumes e que nem 

sempre o interesse é medir.  

Essas situações destacam-se também por favorecer o uso de estratégias 

variadas. Na figura 18, por exemplo, é possível comparar os volumes dos sólidos a 

partir do campo geométrico e na figura 20 a partir do princípio de Cavalieri. Além 

disso, situações dessa natureza permitem explorar outras características da 

grandeza e sem necessariamente recorrer a procedimentos algébricos e/ou 

numéricos, que já são bastante enfatizados em situações de medição. 

No entanto, consideramos insuficiente a quantidade de situações de 

comparação classificadas, sobretudo aquelas que dispensam procedimentos 

numéricos, pois constatamos também exercícios nos quais é necessário recorrer a 

medições para comparar os volumes, como mostram os exemplos 22 e 23: 

 

Figura 22 - Exemplo de situação de comparação usando medição 

 
Fonte: Coleção D (2010, p. 226). 

 

 A tarefa principal desse exercício é comparar o espaço interno das caixas. 

Para isso, recorre-se a medições tendo em vista a explicitação dos comprimentos 

das caixas. 

 A figura 23 exemplifica uma situação de comparação que requer medição. 
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Figura 23 - Exemplo de situação de comparação usando medição 

 
Fonte: Coleção D(2010, p. 261). 

 

 Na atividade anterior, a estratégia de medição e comparação das medidas é 

claramente valorizada, considerando o domínio numérico e o sólido. Esses dois 

elementos remetem ao uso da fórmula de volume do cone. 

 Nas situações de comparação observamos a possibilidade de abordar não 

apenas estratégias variadas, mais também invariantes operatórios não observados 

em situações de medição como comparação de volumes dois a dois (uso da 

transitividade), princípio de Cavalieri e a ideia de que dois sólidos diferentes podem 

ter mesmo volume, ou seja, dissociação entre a grandeza e o sólido. Desse modo, 

entendemos que esse tipo de situação deveria ser mais enfatizado nos livros 

didáticos. 

 As situações de produção também são pouco abordadas, uma vez que 

identificamos apenas 24 exercícios desse tipo (de 1 a 7 em cada livro), para um 

total de 704 exercícios classificados (ou analisados). O LD E, que apresenta maior 

percentual desse tipo de situação tem apenas 5,1%, que embora seja superior aos 

3,4% ainda é insuficiente. Além disso, constatamos ocorrências de atividades de 

produção que remetem a procedimentos numéricos/algébricos como mostra o 

exemplo seguinte: 

 

Figura 24 - Exemplo de situação de produção que requer medição 

 
Fonte: Coleção D (2010, p. 222). 
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 Na atividade acima é dado um volume e pede-se o comprimento da aresta de 

uma caixa que o contenha. Tendo em vista que o volume é dado em litros, para a 

obtenção do sólido são requeridos procedimentos numérico-algébricos. 

 A figura 25 traz exemplos para esse tipo de situação, de exercícios que não 

requerem necessariamente os procedimentos mencionados. 

 

Figura 25 - situação de produção sem uso de medições 

 

Fonte: Coleção E (2010, p. 283). 

 

 O exercício do exemplo 25 envolve a produção de sólidos com volume menor 

que um volume dado. Esta atividade não favorece estratégias numérico-algébricas, 

pois não são dados os comprimentos das arestas da caixa.  

 Nas situações de produção também é possível fazer a distinção entre o 

sólido e a grandeza. Por exemplo, no item a do exemplo 25 é possível fazer 

diferentes cortes de modo que a caixa contenha meio litro. 

 Além das atividades classificadas, como mostra a tabela 1, identificamos um 

conjunto delas que, embora contemplem volume não se enquadram na tipologia 

proposta de situações neste estudo. A figura 26 ilustra uma atividade não 

classificada: 
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Figura 26 - Exemplo de situação não categorizada 

 
Fonte: Coleção A (2010, p. 191). 

 
O exercício acima envolve explicitamente o conteúdo em foco. No entanto, o 

que busca é a razão entre o volume de dois sólidos. 

No exemplo da figura 27 o conhecimento de volume também está em jogo, 

mas a tarefa principal é saber qual embalagem mais vantajosa.  

 
Figura 27 - Exemplo de situação não classificada 

 
Fonte: Coleção A (2010, p. 208). 

 
 

As atividades 26 e 27, claramente envolvem o conhecimento de volume. No 

entanto, o que se busca não é medir, comparar ou produzir sólidos, segundo essa 

grandeza. Nesse sentido disso, entendemos que os tipos de situações delimitadas 

nesta pesquisa não contemplam essas atividades, o que indica a possibilidade da 

ampliação dos tipos de situações. 

O exemplo 28 traz um exercício no qual volume é apenas usado como 

contexto e não se enquadra na tipologia de situações. 

 
Figura 28 - Exemplo de situação de volume como contexto 

 
Fonte: Coleção A (2010, p. 182). 
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Nesse exercício, o volume já está medido e se pretende calcular área do 

sólido. 

Apesar de as atividades acima não se enquadrarem na tipologia proposta 

neste estudo, entendemos que elas são importantes na abordagem do conceito de 

volume. Na figura 27, por exemplo, a aplicação desse conhecimento permite o 

desenvolvimento do senso crítico diante de situações cotidianas, auxiliando na 

formação do sujeito. 

  Do ponto de vista conceitual, a figura 26 permite estabelecer relações entre 

os volumes do prisma e da pirâmide e reforça o teorema em ação “sólidos diferentes 

podem ter mesmo volume”, contribuindo para a distinção entre a grandeza e o 

objeto. 

Tendo em vista a expressiva quantidade de atividades não categorizadas, 

fizemos o levantamento por livro didático e em todo o conjunto deles, como mostra a 

tabela 2: 

 

Tabela 2 - Percentual de situações não categorizadas 

Coleçã
o 

Medição Comparação Produção Outras Total Outras % 

A 94 3 1 35 133 26,3 
B 105 3 3 22 133 16,5 
C 81 7 4 14 106 13,2 
D 93 2 2 5 102 4,9 
E 111 4 7 5 127 3,9 
F 68 1 2 - 71 - 
G 100 8 5 5 118 4,2 

Total 652 28 24 86 790 10,9 
 

 Observamos que nos LDs A, B, C e D, há maior quantidade de atividades não 

categorizadas do que situações de comparação e de produção. E de um modo geral, 

a quantidade de situações de comparação e de produção (total de 52) é inferior 

àquelas não categorizadas (total de 86).  

 Essa constatação leva a uma necessidade de ampliação da tipologia proposta 

neste estudo e, mais ainda, caracterizar esses tipos de situações. 
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4.2.3 Propriedades da grandeza volume exploradas nos livros 

didáticos. 

 

Observamos que os livros explicitam algumas propriedades matemáticas 

referentes ao conceito de volume durante a construção das fórmulas e na 

exploração da relação entre volume e capacidade.  

O quadro 10 traz as propriedades identificadas nos LDs: 

 

Quadro 10 - Propriedades referentes ao conceito de volume 

 Propriedades 

P1 Fórmulas de volume; 
P2 Duas pirâmides de mesma área da base e de mesma altura tem 

mesmo volume; 
P3 O volume de um prisma é equivalente ao volume de três pirâmides 

iguais de mesma área da base e de mesma altura do prisma; 
P4 O volume de um cilindro é equivalente ao volume de três cones iguais 

de mesma área da base e de mesma altura do cilindro; 
P5 Capacidade é o volume interno de um recipiente; 
P6 Princípio de Cavalieri 
P7 Dois sólidos semelhantes, sendo k a razão entre suas grandezas 

lineares, têm volume com razão k³. 
P8 Sólidos diferentes podem ter mesmo volume 

 

As propriedades P1 e P5 e P6 serão retomadas adiante. 

A figura 29 mostra um exemplo de P2: 

 

Figura 29 - Exemplo de que sólidos diferentes podem ter mesmo volume 

 
Fonte: Coleção A (2010, p. 188). 

 
 
 A propriedade P2 enfatiza a distinção entre o sólido e a grandeza, o que 

conduz ao teorema em ação “sólidos diferentes podem ter mesmo volume”. Essa 

propriedade é recorrente em todos os livros didáticos, uma vez que ela é necessária 

para a construção da fórmula de volume da pirâmide. O mesmo ocorre para a 

propriedade P3 e P4. Nesse caso, a coleção D sugere que essas propriedades sejam 

testadas experimentalmente como mostram as figuras 30 e 31. 
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Figura 30 - Exemplo de verificação de P3 

 

Fonte: Coleção D (2010, p. 231). 

 

 A sugestão dada no exemplo da figura 30 contribui para a compreensão da 

fórmula de volume da pirâmide, além de extrapolar a abordagem teórica desse 

conteúdo, pois não identificamos exercícios que remetem explicitamente a situações 

de volume no contexto prático.  

 

Figura 31- Exemplo de verificação de P4 

 

Fonte: Coleção D (2010, p. 258). 

 

 Nesse caso, o experimento auxilia na compreensão da fórmula de volume do 

cone. 

 Os experimentos acima conduzem também, embora implicitamente, à relação 

entre volume e capacidade, pois as demonstrações algébricas se apoiam em sólidos 

maciços e a verificação é feita com recipientes. 

 A propriedade P7 (Dois sólidos semelhantes, sendo k a razão entre suas 

grandezas lineares, têm volume com razão k3) explora a relação entre o volume de 

dois sólidos semelhantes. O livro didático D explora essa propriedade 

algebricamente, como mostra a figura 32: 
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Figura 32 - Exemplo de P7 no LD D 

 

Fonte: Coleção D (2010, p. 220). 
 

 Não identificamos exercícios nessa coleção que explorem essa propriedade, 

embora ela seja abordada.  

 A coleção B traz uma seção dedicada a sólidos semelhantes e nela explora a 

propriedade P7 como mostra a figura 33: 

 

Figura 33 - Exemplo de P7 no LD B 

 

Fonte: Coleção B (2010, p. 212). 

 

 A relação acima foi mostrada apenas para o caso de pirâmides semelhantes, 

mas é explicitado no livro que essa propriedade se estende para dois sólidos 

semelhantes quaisquer. 

 A figura seguinte ilustra um exercício que envolve a relação entre os volumes 

de dois sólidos semelhantes: 

 

Figura 34 - Exemplo de exercício envolvendo P7 

 

Fonte: Coleção B (2010, p. 213). 
 

 A propriedade P7 evidencia o aspecto da dimensionalidade da grandeza 

volume, que foi abordado por Barros (2002). Ele verificou, nas produções dos alunos 
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do ensino fundamental, em situações de comparação, que os mesmos levavam em 

consideração apenas uma dimensão - altura ou largura - revelando que esses 

estudantes ainda não haviam construído a noção de que o volume de um sólido 

(paralelepípedo) depende dos comprimentos nas três dimensões. 

 Por fim, a propriedade P8 (Sólidos diferentes podem ter mesmo volume) 

conduz à distinção entre grandeza e sólido, ou seja, dissocia os quadros 

geométricos e da grandeza. Esse teorema em ação foi constatado nos exercícios, a 

exemplo das figuras 20 e 21. 

 As propriedades mostradas no quadro 10 possibilitam evidenciar teoremas 

em ação que favorecem a compreensão de volume enquanto grandeza como a 

distinção entre volume e sólido e entre volume e número. A verificação da relação 

entre as fórmulas de volume acima mencionadas também contribui para a 

compreensão das mesmas e relação entre o volume de dois sólidos semelhantes 

favorece a compreensão de que está em jogo uma grandeza tridimensional.   

4.2.4 O livro explora a relação entre volume e capacidade? 

Neste estudo, apoiamo-nos em Lima e Bellemain (2010) e Anwandter-cuellar 

(2008) no que se refere à relação entre volume e capacidade. Esses pesquisadores 

enfatizam a ideia de que volume e capacidade são grandezas de mesma natureza, 

mas apenas em contextos diferentes e capacidade nada mais é do que o volume 

interno de um recipiente. No estudo de Anwandter-cuellar (2008), capacidade é 

entendida como volume, mas está associada ao quadro das grandezas físicas. Em 

nossa pesquisa, entendemos capacidade como uma grandeza geométrica, segundo 

a perspectiva de Lima e Bellemain (2010). 

Na análise dos livros didáticos, tomando o texto introdutório como unidade de 

análise, constatamos que as coleções C e F exploram explicitamente a relação 

volume-capacidade, como mostram as figuras 35 e 36: 
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Figura 35 - Exemplo de explicação da relação entre volume e capacidade 

 
Fonte: Coleção C (2010, p. 97). 

 
 

 Na figura 35, além da ênfase na ideia de capacidade como volume interno, 

mostra-se, também, que as unidades centímetro cúbico, metro cúbico, entre outras, 

podem também ser usadas para medir a capacidade de um recipiente. Esse 

exemplo evidencia, ainda, a articulação entre as unidades de medida de volume 

propriamente dito e as de capacidade. 

 

Figura 36 - Exemplo de capacidade como volume interno 

 
Fonte: Coleção F (2010, p. 219). 

 
 

 A figura 36 chama a atenção para a ideia de capacidade como volume interno 

e a expressão “lembre-se” indica que se trata de uma revisão sobre algo que se 

supõe já aprendido pelo aluno em etapas anteriores de escolarização.  
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Os demais LDs, bem como C e F, contemplam essa relação nos exercícios 

propostos, como mostram as figuras seguintes: 

 

Figura 37 - Exemplo da relação volume-capacidade 

 
Fonte: Coleção A (2010, p. 182). 

 

 A atividade da figura 37 possibilita relacionar o volume da pedra com a 

quantidade de água deslocada, enfatizando a ideia de que são grandezas de mesma 

natureza e, portanto, são comparáveis. 

 
Figura 38 - Exemplo de capacidade como volume interno 

 
Fonte: Coleção F (2009, p. 232). 

 

 
 Nessa atividade, usa-se o centímetro cúbico como unidade de medida de 

capacidade, a qual também se associa a volume de sólidos maciços.  
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Figura 39 - Exemplo de situação envolvendo a relação volume-capacidade 

 
Fonte: Coleção F (2009, p. 261). 

 

 O exercício acima contempla as duas ideias discutidas nos exemplos 37 e 38. 

 Nessa atividade o volume de água deslocado é igual ao volume da pedra e 

está representado em centímetro cúbico. 

De um modo geral, constatamos que todas as coleções contemplam o 

conceito de capacidade e que possibilitam, ora indiretamente, ora explicitamente, 

associá-lo/dissociá-lo à grandeza volume.  

Identificamos, no conjunto das coleções, 102 situações que envolvem 

capacidade, tendo em média aproximadamente 15 atividades por coleção. O ensino 

de capacidade é sugerido desde a educação infantil (BRASIL, 1998) e pressupõe-se 

que no ensino médio os alunos já lidam com esse conceito. Desse modo, 

questionamos se a quantidade de situações acima mencionada é suficiente. 

Constatamos também que os livros didáticos, de um modo geral, enfatizam o 

contexto líquido, em particular a água, o que pode induzir a uma compreensão 

equivocada dessa grandeza. Nesse sentido, Lima e Bellemain (2010) afirmam que: 

 

Há estreita ligação entre a capacidade de um recipiente e o volume de 
líquidos que podem ser depositados nele. Tal ligação resulta das 
propriedades físicas da matéria em estado líquido que ocupa “o espaço 
disponível” e faz com que se possa utilizar “a quantidade de líquido contido” 
para dar a ideia de capacidade de recipientes, ou mesmo, para comparar 
capacidades de recipientes. 
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No entanto, o emprego da expressão acima pode levar à ideia de que “a 
quantidade do líquido contido” é a “massa do líquido contido”, o que gera 
confusão entre duas grandezas distintas, volume e massa. Por isso, é 
preciso cautela no emprego da expressão e não seria adequado tomá-la 
como definição desse conceito matemático, pois a capacidade de um 
recipiente não depende de haver líquido, ou qualquer outro tipo de material, 
nele. Além do mais, nos recipientes que são usados no dia a dia, o volume 
ocupado pelos líquidos que eles contêm é sempre um pouco menor do que 
a capacidade total desse recipiente (BELLEMAIN E LIMA, 2010, pág. 192-
193). 

 

Nas situações que envolvem líquidos, observamos também o uso do litro 

como unidade de medida, como mostra o exemplo seguinte: 

 

Figura 40 - Exemplo de situação envolvendo o contexto líquido 

 
Fonte: Coleção D (2010, p. 264). 

 

 

Há também situações com o contexto líquido em que são usados o centímetro 

cúbico, metro cúbico e unidades não padronizadas, as quais ressaltam a 

compreensão de volume e capacidade como grandezas de mesma natureza e 

ampliam as unidades de capacidade para além do contexto dos líquidos como 

mostra a figura 41: 

 
Figura 41 - Exemplo de situação envolvendo capacidade e sólidos maciços 

 
Fonte: Coleção D (2010, p. 223). 
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Na atividade acima, está em jogo a capacidade da caixa e a unidade de 

medida usada é o volume de um dadinho.  

Observamos, ainda, que uma atividade faz referência explícita à capacidade, 

mas apresenta uma ilustração inadequada, pois há fortes indícios de que os objetos 

da figura 42 abaixo são maciços e, portanto, não têm volume interno.   

 

Figura 42 - Exemplo de ilustração inadequada de capacidade 

 
Fonte: Coleção B (2010, p. 191). 

 

 Em síntese, constatamos que as coleções analisadas possibilitam explorar a 

relação volume-capacidade, tendo em vista a abordagem explícita na introdução do 

conteúdo em dois livros didáticos e, de modo geral, nos exercícios propostos como 

já mencionado.  

4.2.5 Representações simbólicas em jogo no estudo de volume 

 Para Vergnaud (1990), as representações simbólicas completam a terna de 

conjuntos, além das situações e dos invariantes operatórios, que dão sentido a um 

conceito. No que tange ao conceito de volume, identificamos as representações 

simbólicas em jogo, tanto na explicação do conteúdo, quanto nos exercícios 

resolvidos e propostos. 
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 Neste estudo, apoiamo-nos em Lima e Carvalho (2010) que entendem 

figuras geométricas11 como representações gráficas, modelos concretos (objetos 

físicos) e o modelo abstrato de entes geométricos. A representação simbólica de 

um sólido geométrico (modelo abstrato) será designada, aqui, por “desenho ou 

representação em desenho” e a representação do sólido em linguagem materna 

será entendida como um modelo abstrato do mesmo. Há ainda os objetos 

concretos que representam os modelos abstratos, que em se tratando dos LDs, 

são apenas mencionados.  

 Observamos que as representações em desenho são frequentemente 

usadas na explicação do conteúdo, sobretudo para a construção das fórmulas, e 

também nas atividades. Percebemos também que esse tipo de representação 

apresenta especificidades que podem influenciar no enfrentamento das situações. 

 Na introdução das fórmulas de volume, todas as coleções recorrem à 

representação dos sólidos em perspectiva, como mostra o exemplo seguinte: 

 

Figura 43 - Exemplo de representação do sólido em perspectiva 

 
Fonte: Coleção G (2010, p. 83). 

  

 Em se tratando das especificidades acima mencionadas, observamos 

representação de sólidos oblíquos, de figuras que permitem gerar o sólido, de 

sólidos planificados e de vistas planas, conforme mostram as figuras 44, 45, 46: 

 

 

 

                                                           
11

O termo “figura” designa as ilustrações que representam extratos de LDs, esquemas e outros, ao 
longo dessa pesquisa, mas que não remete a figuras geométricas no sentido do quadro teórico aqui 
abordado. 



96 

 

 

Figura 44 - Exemplo de representação de sólido oblíquo 

 
Fonte: Coleção B (2010, p. 197). 

 
 

 A figura acima mostra a representação de um sólido oblíquo, cujo modelo de 

sólido interfere no reconhecimento da altura. 

 
Figura 45 - Exemplo de representação do desenho que gera o sólido 

 
Fonte: Coleção B (2010, p. 249). 

 

 O extrato acima mostra a representação da figura que possibilita gerar o 

sólido. Essa representação remete a outra e também interfere no reconhecimento 

das informações pertinentes para resolver a atividade. 
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Figura 46 - Exemplo de representação plana do sólido 

 
Fonte: Coleção G (2010, p. 97). 

 

 Nesse caso, trata-se da planificação do sólido, a qual exige uma leitura da 

mesma para o reconhecimento das informações que possibilitam resolver o 

problema. 

 A representação do sólido em linguagem materna, em que nome do sólido 

não está explicitamente associado a outro tipo de representação também foi 

constatada, assim como a articulação do sólido matemático a modelos concretos, 

como mostram os exemplos 47 e 48: 

 

Figura 47 - Exemplo de representação do sólido em linguagem materna 
 

 
Fonte: Coleção A (2010, p. 182). 

 

 O exercício da figura 47 requer o reconhecimento do sólido, remetendo à 

uma representação não simbólica (objeto abstrato) da figura geométrica. 
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Figura 48 - Exemplo de representação do sólido que remete a objeto concreto 

 
Fonte: Coleção C (2010, p. 138). 

 
  

 Esse exemplo associa o cilindro a um objeto concreto que o representa.  

 No conjunto dos LDs, identificamos três atividades que evidenciam o 

aspecto funcional da grandeza volume a partir de representações com gráficos, 

conforme mostram as figuras seguintes: 

 

Figura 49 - Exemplo do volume de uma esfera como uma função 

 
Coleção D (2010, p. 243). 
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 Esse exemplo mostra a representação gráfica da relação funcional entre o 

raio de uma esfera e seu volume, ou seja, aborda volume como uma função. 

 

Figura 50 - Exemplo de articulação entre diferentes representações da grandeza volume 

 
Fonte: Coleção D (2010, p. 271). 

 

Nesse caso, além de explorar a ideia acima, articulam-se diferentes 

representações do conceito. 
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Figura 51 - Exemplo de volume como uma função 

 
Fonte: Coleção G (2010, p. 118). 

 

 O exemplo mostrado na figura 51 ressalta a ideia de volume como uma 

função e articula diferentes representações. Além disso, a maneira como o cilindro 

está representado influencia na resolução da atividade. 

 Os exemplos acima têm um papel importante na construção do conceito de 

volume. Embora essas atividades não tenham sido categorizadas na tipologia 

proposta, evidenciam a ideia de volume como uma função, como discutido no 

referencial teórico, e articulam diferentes representações do conceito. 

 As fórmulas, como uma representação, também aparecem no estudo de 

volume dos sólidos, e serão comentadas adiante. 
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4.2.6 Articulações entre os quadros geométrico, numérico e das 

grandezas no estudo de volume 

A conceituação de volume como grandeza autônoma implica no entendimento 

de que, por um lado se tem o sólido e por outro a medida, mas que ambos se 

distinguem da grandeza. Essa ideia se apoia no modelo didático para a 

conceituação de área proposto por Douady e Perrin-Glorian (1989), no qual é 

possível estabelecer relações entre os elementos acima mencionados. 

A distinção entre o sólido geométrico e a grandeza é favorecida em situações 

de produção e de comparação, em que é possível produzir mais de um sólido com 

volume dado ou ter sólidos diferentes com mesmo volume. No entanto, situações 

dessa natureza são pouco contempladas nos livros didáticos como mostrado 

anteriormente. 

A dissociação entre a grandeza e a medida pode ser percebida em situações 

de medição, particularmente, em subtipos de situações de transformação de 

unidade. A atividade mostrada na figura 52 não se trata especificamente de uma 

situação de transformação de unidade, mas requer a realização dessa tarefa e, com 

isso, possibilita explorar a distinção entre a grandeza e a medida. 

 

Figura 52 - Exemplo de situação de medição que requer transformação de unidade 

 
Fonte: Coleção D (2010, p. 223). 

 

 

Verifica-se, no exemplo acima, que 

 

V = 12m X 7m X 2,70m = 226,8m³ = 226800L. 
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Ao mudar a unidade de medida, a medida do volume mudou, mas o volume é 

o mesmo, o que favorece a distinção entre a medida e a grandeza. No entanto, a 

transformação de unidades não é suficiente para compreender a distinção entre 

medida e grandeza, pois se o aluno realiza procedimentos mecânicos sem uma 

reflexão de seu significado pode não perceber que ao mudar a unidade, a medida 

muda e a grandeza permanece constante. Na coleção C introduz-se a grandeza 

volume a partir da seguinte ideia mostrada na figura 53:  

 
 

Figura 53 - Exemplo de distinção entre a grandeza e o sólido 

 
Fonte: Coleção C (2010, p. 97). 

 

 
Associam-se à lata de azeite diversas grandezas, em particular seu volume, o 

que favorece a distinção entre os objetos do quadro geométrico e das grandezas. 

Diante da relevância das situações no favorecimento da conceituação de 

volume como grandeza autônoma, buscamos identificar se a distinção/associação 

entre o volume, o sólido e a medida é favorecida. 

As situações de comparação e de produção são pouco recorrentes nos LDs 

analisados, apenas 4% e 3,4%, conforme indica a tabela 1. Nesse sentido, a 

distinção entre o sólido e a grandeza é pouco favorecida. As atividades que 

possibilitam explorar a distinção entre a grandeza e a medida estão sempre 

associadas à capacidade, como ilustra a figura 54: 

 

Figura 54 - Exemplo de situação de medição com unidades não homogêneas 

 
Fonte: Coleção A (2010, p. 208). 

 

A maneira como a atividade acima é abordada, é possível representar o 

volume em milímetro/centímetro cúbico e em mililitros, onde as medidas mudam e o 

volume é o mesmo. 
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Constatamos também, figura 55 abaixo, que a grandeza é confundida com a 

fórmula, o que pode levar a uma compreensão equivocada do conceito de volume: 

 

Figura 55 - Exemplo de situação em que volume e fórmula aparecem como sinônimos 

 
Fonte: Coleção A (2010, p. 223). 

 

 
 O referencial teórico adotado neste estudo, bem como a revisão de 

literatura, não preveem uma “concepção algébrica” de volume e, desse modo, 

entendemos serem necessários estudos que possam trazer elementos sobre a 

emergência dessa concepção seja para volume, seja para a grandeza área. 

 Além das situações que favorecem a dissociação entre a grandeza e o 

número e entre a grandeza e o objeto, observamos também que algumas escolhas 

didáticas podem favorecer o desenvolvimento de uma concepção numérica de 

volume, a exemplo das definições apresentadas, as quais situam esse conteúdo 

predominantemente no quadro numérico, conforme mostra a figura 56: 

 

Figura 56 - Exemplo de definição de volume 

 
Fonte: Coleção A (2010, p. 178). 

  

 Entre os seis livros didáticos que definem volume (ver quadro 9), três o 

fazem como um número (livros A, B e E). Além disso, em alguns extratos 

confundem-se números e grandezas como mostram as figuras 57 e 58: 

 
Figura 57 - Exemplo de associação entre volume e um número no LD C 

 
Fonte: Coleção C (2010, p. 98). 
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 No exemplo acima, a inadequação decorre do fato de que apresenta uma 

igualdade entre um número (produto de três fatores 5, 4 e 3) e uma grandeza (o 

volume representado por 60 cm3).  Outro exemplo desse mesmo tipo pode ser 

observado no LD E, como mostra a figura 58. 

 
Figura 58 - Exemplo de associação entre volume e um número no LD E 

 
Fonte: Coleção E (2010, p. 277). 

 
 

O Guia do PNLD 2012 (BRASIL, 2011) sinaliza a impertinência desse tipo de 

representação, pois estabelece uma igualdade entre coisas distintas: um número 

abstrato e uma grandeza (representada por um par número, unidade). O uso desse 

tipo de representação foi i observado tanto na explicação do conteúdo quanto nos 

exercícios resolvidos, particularmente nas coleções C e E. 

Em se tratando de uma concepção geométrica de volume (ANWANDGER-

CUELLAR, 2008), na qual a grandeza é entendida como o próprio sólido, 

constatamos que essa ideia é favorecida na coleção D, como mostra a figura 

seguinte:  

 

Figura 59 - Exemplo de situação de amálgama entre a grandeza e o sólido 

 
Fonte: Coleção D (2010, p. 219). 

 

 Notamos que o cubo é usado como unidade de medida de volume, quando 

deveria ser o volume do cubo. De maneira geral, não foram observadas 

características que reforcem a confusão entre grandeza e solido, mas que uma 

abordagem como a que consta no extrato acima pode favorecer o amálgama entre 

o solido e seu volume Diante disso, entendemos que a referida coleção não 

distingue a grandeza do sólido. 
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4.2.7 Conclusões do critério volume conceito  

 O critério volume conceito permitiu identificar se os LDs definem volume e 

como o fazem, os tipos de situações, propriedades e representações simbólicas 

contempladas e se há articulação entre o sólido, a grandeza e a mediada. 

 Constatamos que seis coleções definem volume explicitamente (quadro 9) 

enfatizando a necessidade de realizar uma medição. Com isso, valoriza-se esse 

tipo de situação e aspectos numéricos da grandeza. 

 Quanto às situações classificadas, constatamos que é dada ênfase às 

situações de mediação. Comparação e produção são pouco recorrentes, como 

mostra a tabela 1, o que pode provocar lacunas na conceituação do volume. 

Identificamos também uma quantidade razoável de situações não classificadas (ver 

tabela 2), o que sugere a ampliação da tipologia de situações e consequentemente 

uma análise minuciosa dessas atividades. 

 Foram identificadas propriedades referentes a volume que remetem ou 

evidenciam invariantes operatórios como a relação entre volume e capacidade, 

entre as fórmulas de volume de um prisma e da pirâmide, a ideia de volume como 

grandeza tridimensional e a dissociação entre a grandeza e o objeto geométrico. 

Essas ideias contribuem para a compreensão de volume como uma grandeza. 

 As representações simbólicas em jogo possibilitam fazer distinção entre 

elementos dos quadros geométrico, numérico e das grandezas (DOUADY E 

PERRIN-GLORIAN, 1989) como na figura 15, associam diferentes representações 

(gráfica e desenho) e exploram também vistas planas e o sólido em linguagem 

materna. 

 Por fim, a articulação entre o sólido, a grandeza e a medida é favorecida. No 

entanto, a baixa quantidade de situações de comparação e de produção pode não 

ser suficiente para evidenciar a distinção entre o sólido e a grandeza. E diante da 

ênfase em situações de medição e as definições apresentadas, o aspecto numérico 

é favorecido. Constatamos também, embora de modo particular, confusão entre 

volume e fórmula e entre volume e o sólido, que pode influenciar na conceituação 

dessa grandeza.  
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4.3 Discussão dos resultados: Volume – fórmula 

 O critério volume fórmula foca a abordagem dessa ferramenta nos livros 

didáticos analisados. Desse modo, investigamos as fórmulas de volume 

contempladas, se os livros justificam e atribuem sentido a elas e se o princípio de 

Cavalieri é abordado.  

4.3.1 Fórmulas de volume abordadas nos LDs 

 Essa questão buscou responder quais as fórmulas de volume explicitadas 

nos LDs. Para isso, tomamos como unidade de análise os textos explicativos de 

volume onde identificamos essa ferramenta. 

 O quadro 11 traz as fórmulas de volume contempladas nos livros didáticos. 

 

Quadro 11 - Fórmulas de volume explicitamente abordadas 

Coleção A B C D E F G 

Prisma reto retângulo X X X X X X X 
Cubo X X X X X X X 
Outros prismas X X X X X X X 
Pirâmide X X X X X X X 
Tetraedro regular - X - - X - - 
Tronco de pirâmide X  X X X - X 
Cilindro X X X X X X X 
Cone X X X X X X X 
Tronco de cone X X X X X - X 
Esfera X X X X X X X 

 
 
 O quadro acima indica que as fórmulas de volume dos sólidos estudados 

usualmente na escola (prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera) são contempladas 

em todas as coleções. As coleções B e F não explicitam a fórmula do volume do 

tronco de pirâmide e somente a coleção F não traz a do volume do tronco de cone. 

Nesse caso, recomenda-se calcular o volume desse sólido decompondo-o, como 

mostra a figura seguinte: 
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Figura 60 - Exemplo de cálculo de volume do cone 

 

Fonte: Coleção F (2009, p. 251). 
 

 As coleções B e E explicitam a fórmula de volume do tetraedro regular como 

um caso particular da pirâmide. 

 Observamos, ainda, se há conexões entre essas fórmulas, o que possibilita 

estabelecer relações entre os volumes dos sólidos. Nesse sentido, percebemos, no 

conjunto das coleções, que a fórmula do paralelepípedo reto-retângulo é usada 

como suporte para a construção da fórmula de um prisma qualquer, e esta como 

apoio para a introdução da fórmula de volume da pirâmide e do cilindro. Neste 

último caso, a relação entre o volume de um prisma e de uma pirâmide (ambos 

com mesma área da base e mesma altura) é evidenciada.  

 Para a introdução da fórmula do volume do cone, recorre-se à fórmula do 

volume do cilindro. A coleção D enfatiza a relação entre os volumes desses sólidos: 

 

Figura 61 - Exemplo de relação entre os volumes do cilindro e do cone 

 
Fonte: Coleção D (2010, p. 258). 
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 A conexão entre as fórmulas acima mencionadas favorece a articulação entre 

o volume de diferentes sólidos e possibilita ainda explorar a ideia de que sólidos 

diferentes podem ter o mesmo volume, o que remete ao modelo didático de quadros 

(DOUADY E PERRIN-GLORIAN, 1989). 

 Em síntese, as fórmulas de volume dos sólidos escolares (prisma, pirâmide, 

cilindro, cone e esfera) são contempladas em todos os livros didáticos.  

A) Os livros didáticos justificam e atribuem sentido às fórmulas?  

No conjunto das coleções, a introdução das fórmulas do volume dos sólidos 

toma como ponto de partida o bloco retangular. O quadro 12 indica as estratégias 

observadas na construção dessa fórmula: 

 

Quadro 12 - Abordagem introdutória da grandeza volume 

 ABORDAGEM INTRODUTÓRIA 

 Decomposição em cubos 
unitários 

Teorema Fundamental da 
Proporcionalidade 

Coleção A  X  

Coleção B  X  

Coleção C  X  

Coleção D  X 

Coleção E X  

Coleção F X  

Coleção G X  

  

Constatamos que a maioria das coleções recorre à decomposição do sólido 

em unidades de volume (volume de um cubo unitário) como ilustra a figura 62: 
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Figura 62 - Exemplo da introdução do volume do bloco retangular 

 
Fonte: Coleção A (2010, p. 178). 

 

 
A estratégia usada no exemplo da figura acima, em geral, é usada para 

generalizar a fórmula V = a.b.c (onde a, b e c são os comprimentos das arestas do 

sólido concorrentes em um vértice).  

O que chama a atenção é que a fórmula acima é estendida, nas atividades, 

sem justificativa prévia, para o caso mais geral em que domínio das medidas dos 

comprimentos das arestas é o conjunto dos números reais. Nos livros didáticos do 

ensino fundamental essa constatação já foi observada (MORAIS E BELLEMAIN, 

2010). Essa lacuna é preocupante, uma vez que nessa etapa de ensino se 

recomenda a construção das fórmulas de volume de modo que favoreça a 

compreensão dos alunos (CARVALHO; LIMA; WAGNER E MORGADO, 1997; 

BRASÍLIA, 2006; LIMA, 2009). 

Embora a coleção A não justifique matematicamente a validade da fórmula 

para além dos números inteiros, ela sinaliza tal fato, conforme mostra a figura 63: 

 

Figura 63 - Exemplo de validade da fórmula de volume do paralelepípedo para medidas reais 

 
Fonte: Coleção A (2010, p. 178). 
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O livro didático D também menciona a validade dessa fórmula quando o 

domínio numérico são os números reais positivos. Portanto, os LDs B, C, E, F e G 

introduzem a fórmula do bloco retangular a partir dos números inteiros positivos e 

nas atividades ampliam para os reais positivos sem nenhuma justificativa. 

Nesse sentido, o Guia do PNLD 2012 explicita que: 

 

(...) as justificativas apresentadas para calcular o volume de prismas, em 
particular do paralelepípedo retângulo, somente são válidas se as arestas 
forem comensuráveis. Não é indispensável, no ensino médio, fazer a 
demonstração completa, mas devemos mencionar que existem casos não 
cobertos pela prova ou pela justificativa encontradas no livro. E mais, 
informar que, com recursos mais avançados, é possível demonstrar que a 
expressão indicada aplica-se a qualquer paralelepípedo (BRASIL, 2011, 
pág. 35). 
 

 

Conforme indicado no quadro 12, LD D adota uma estratégia diferente em 

relação aos demais exemplares, para a construção da fórmula de volume de um 

paralelepípedo. Mostra-se que o volume de um paralelepípedo reto-retângulo é 

proporcional ao comprimento de suas arestas quando esses comprimentos têm 

medidas dadas por números naturais. Faz-se, então, uso dessa proporcionalidade 

para obter a fórmula desejada. Ora, a questão das medidas não naturais persiste 

porque não se explicita que a proporcionalidade em foco estende-se para tais 

medidas mais gerais. Sabemos que há um teorema matemático que garante essa 

generalização, mas isso não é mencionado12.  

 

Figura 64 - Exemplo de introdução do volume do bloco retangular usando proporcionalidade 

 
Fonte: Coleção D (2010, p. 219). 

 

 Essa abordagem favorece a compreensão da fórmula de volume como uma 

função, a qual pode ser estendida para números reais positivos e possibilita explorar 

                                                           
12

 Lima & Alii (2006) chamam esse resultado matemático Teorema Fundamental da 
Proporcionalidade. 
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ainda a relação entre o volume de dois sólidos semelhantes, conforme mostrado na 

figura seguinte: 

 

Figura 65 - Exemplo da relação entre o volume de dois sólidos semelhantes 

 
Fonte: Coleção D (2010, p. 220). 

 
 

 Entretanto, não há indicações explícitas, sobretudo para o professor, sobre a 

abordagem funcional de volume, tampouco sobre o teorema acima mencionado.  

 No que tange ao domínio numérico na construção da fórmula de volume do 

bloco retangular elencamos casos que poderiam a priori ocorrer nos livros didáticos: 

 

1) O livro didático lida apenas com medidas inteiras; 

2) O livro didático não justifica e nem sinaliza a validade das fórmulas para 

medidas não inteiras, mas propõe atividades de cálculo com medidas 

decimais e/ou irracionais; 

3) O livro didático não justifica, mas afirma a validade para além dos naturais; 

4) O livro didático justifica a validade para além dos naturais. 

 

Na análise dos livros didáticos, constatamos a ocorrência do caso 3 para as 

coleções A e D e a do caso 2 para as demais coleções. 

Diante disso, entendemos que a maioria delas não oferece elementos 

suficientes que permitam validar a fórmula de volume do bloco retangular. 

Para a construção das fórmulas de volume dos demais sólidos escolares, em 

geral, as coleções recorrem ao princípio de Cavalieri, o qual será desenvolvido no 

item seguinte. Nesse sentido, o Guia do PNLD 2012 (BRASIL, 2011) considera 

importante recorrer a esse princípio, pois de outro modo seriam necessários 

métodos infinitesimais. 
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4.3.2 Princípio de Cavalieri 

 Nesse tópico, analisamos o uso do princípio de Cavalieri como recurso para 

justificar as fórmulas de volume, como sugerem os documentos de orientações 

curriculares.  

 O quadro seguinte mostra os sólidos, cuja fórmula de volume é construída 

recorrendo-se a essa ferramenta: 

 
Quadro 13 - Fórmulas justificadas pelo princípio de Cavalieri 

Coleção Sólidos 

Prisma Pirâmide Cilindro Cone Esfera 

Coleção A X X X X - 

Coleção B X X X X X 

Coleção C X X X X X 

Coleção D X X X X X 

Coleção E X X - - - 

Coleção F X X X X X 

Coleção G X X X X X 

 
 

Nota-se que tal princípio é bastante utilizado como ferramenta na construção 

das fórmulas de volume dos sólidos escolares contemplando, portanto, o que 

indicam os documentos de orientações curriculares (BRASIL, 2002; BRASÍLIA, 

2006) e estudos citados na revisão de literatura (CARVALHO; LIMA; WAGNER E 

MORGADO, 1997; LIMA, 2009). 

Dentre o conjunto das coleções, apenas a coleção E não justifica as fórmulas 

de volume para alguns sólidos, conforme indica o quadro 13, embora mencione o 

princípio de Cavalieri, como mostra a figura seguinte: 
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Figura 66 - Exemplo de referência explícita ao princípio de Cavalieri 

 

Fonte: Coleção E (2010, p. 303). 

 

Consideramos importante fazer referência a esse princípio, mas entendemos 

que isso não é suficiente, uma vez que por si só ele não garante a validade dessa 

fórmula. 

De um modo geral, ficou evidente a preocupação dos livros didáticos em 

atribuir sentido às fórmulas de volume recorrendo ao princípio de Cavalieri. 

Porém, constatamos também que em três coleções a abordagem desse 

princípio não está suficientemente clara: ora não se distinguem as hipóteses do que 

se deseja provar, ora não se justifica a igualdade das seções das áreas, conforme 

se observa na figura 67: 

 

Figura 67 - Exemplo de abordagem do princípio de Cavalieri 

 

Fonte: Coleção A (2010, p.180). 

 

 Na figura 67 não se distingue de maneira suficientemente clara hipótese de 

tese, ou seja, o que é tomado como verdade e o que se deseja provar. Nesse caso, 

não há argumentos suficientes para a igualdade das áreas A1 e A2. É necessário 
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justificar que a definição de um prisma implica que a interseção de qualquer plano 

paralelo ao plano de sua base determina figuras planas equivalentes à base, 

permitindo obter, a partir da hipótese, o resultado esperado. 

 Em uma coleção a construção da fórmula de volume do cilindro e do cone por 

meio do Princípio de Cavalieri é particularizada, como mostra a figura seguinte: 

 

Figura 68 - Exemplo de abordagem do princípio de Cavalieri 

 

Fonte: Coleção F (2009, p. 242). 

 

É possível que a estratégia acima remeta à questão: a fórmula ainda é válida 

quando a base do prisma não é quadrada? Nesse sentido, essa coleção não oferece 

argumentos que podem, por exemplo, responder a esse questionamento. 

Identificamos também que uma coleção enuncia o princípio de Cavalieri de 

maneira não muito clara, do ponto de vista da linguagem, como mostra a figura 69: 
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Figura 69 - Exemplo de enunciado do Princípio de Cavalieri 

 

Fonte: Coleção C (2010, p. 99). 

 

 Considerando a natureza de um plano, se ele corta um sólido, 

necessariamente cortará o outro. 

 Constatamos também o uso coerente dessa ferramenta, como mostrado na 

figura 70: 

 

Figura 70 - Exemplo do princípio de Cavalieri 

 

Fonte: Coleção E (2010, p. 279) 

 

Para a construção da fórmula de volume de uma pirâmide, o conjunto das 

coleções explicita as propriedades seguintes: 
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Figura 71 - Exemplo de propriedades relacionadas a volume 

 

 

Fonte: Coleção A (2010, p. 188). 

 

Essas propriedades permitem afirmar, com o auxílio do princípio de Cavalieri, 

que duas pirâmides com mesma área da base e mesma altura têm mesmo volume.  

No que tange à abordagem da fórmula de volume da esfera, com exceção da 

coleção A, as demais recorrem à estratégia mostrada na figura 72: 

 
Figura 72 - Exemplo de relação entre o volume de sólidos diferentes 

 

Fonte: Coleção F (2009, p. 255). 

4.3.3 Conclusões do critério volume fórmula 

De um modo geral, observamos que o princípio de Cavalieri é efetivamente 

abordado na construção das fórmulas de volume em todas as coleções analisadas 

contemplando, portanto, as orientações dadas nos documentos curriculares 

brasileiros. Por outro lado, entendemos que ainda há avanços necessários quanto à 

abordagem desse princípio, uma vez que algumas coleções não justificam, por 

exemplo, a igualdade entre as áreas das seções, conforme já mencionado 

anteriormente. 
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Finalizando esse critério, onde buscamos identificar as fórmulas de volume 

trabalhadas nos LDs e o uso ou não do princípio de Cavalieri, constatamos que no 

conjunto dos livros didáticos analisados as fórmulas dos sólidos escolares prisma, 

pirâmide, cilindro, cone e esfera são contempladas. Verificamos também que para a 

construção dessas fórmulas, os LDs recorrem ao princípio de Cavalieri, conforme 

sugerem os documentos de orientações curriculares. 

Em se tratando do paralelepípedo, a construção da fórmula de volume utiliza 

procedimentos que não se justificam quando se tem medidas decimais e irracionais. 

Nesse sentido, entendemos que a abordagem da referida fórmula não é feita de 

modo suficientemente claro, assim como o uso do princípio de Cavalieri, conforme 

dito acima.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho investigou a abordagem da grandeza volume nos livros 

didáticos de Matemática do ensino médio aprovados no PNLD 2012. 

A partir da proposta de Douady e Perrin-Glorian (1989) para a conceituação 

de área, de estudos referentes ao ensino e à aprendizagem das grandezas 

geométricas (LIMA, 1995; BALTAR, 1996; BELLEMAIN E LIMA, 2002; BARROS, 

2002; OLIVEIRA, 2002; ANWANDTER-CUELLAR, 2008) e assumindo a Teoria dos 

Campos Conceituais (VERGNAUD, 1990) como quadro teórico de referência, 

consideramos nessa pesquisa o volume como uma grandeza, componente do 

campo conceitual das grandezas geométricas e enquanto conceito, composto de 

três dimensões interligadas:  situações,  invariantes operatórios e representações 

simbólicas. 

Considerar volume enquanto conceito e enquanto componente de um campo 

conceitual conduz a análises em diferentes perspectivas.  

O entendimento de volume como grandeza leva à identificação da distinção 

entre o sólido, a grandeza e a medida, bem como a interrogar as relações do volume 

com outras grandezas. Observamos se as escolhas da abordagem dos LDs 

analisados favorecem ou não a compreensão das distinções e das articulações entre 

os aspectos geométricos, numéricos e das grandezas.   

Volume enquanto conceito leva discutir os tipos de situações, os invariantes 

operatórios e as representações simbólicas que favorecem sua conceituação como 

grandeza. Nesta pesquisa, as situações consideradas foram medição, comparação e 

produção. As propriedades e relações do conceito de volume contempladas nos LDs 

são entendidas como algo que pode vir a funcionar como invariantes operatórios na 

ação dos sujeitos usuários dos LDs, no enfrentamento das situações. As 

representações simbólicas consistem nos diferentes modos de representar os 

elementos em jogo no ensino do volume (objetos gráficos, concretos e abstratos, 

que representam os sólidos, bem como escrita algébrica das formulas, por exemplo). 

Como percurso metodológico, recorremos a elementos da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2011), mais especificamente às etapas desse método e à 

categorização.  

Na pré-análise fizemos a leitura de todos os livros didáticos das sete 

coleções, o que permitiu construir o corpus da análise, excluindo os exemplares nos 
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quais volume não é objeto de estudo, por ter constatado que nada de significativo é 

realizado sobre esse conceito. Ainda nessa etapa, verificamos também que, nos 

demais capítulos dos LDs em que volume é objeto de estudo, nada de relevante é 

feito sobre esse conteúdo. E embora a revisão de literatura tenha apontado pistas de 

elementos a serem observados nos livros didáticos do ensino médio, a pré-análise 

foi importante para delimitar os critérios de análise. Cada coleção foi analisada 

separadamente e em seguida os dados foram organizados para construir as 

respostas das questões formuladas para o conjunto das coleções. 

Os critérios que nortearam a análise dos livros didáticos foram categorizados 

sob três aspectos: 1) descrição global da abordagem de volume; 2) mapeamento 

das situações, propriedades e representações simbólicas referentes a volume, 

situando-o como componente do campo conceitual das grandezas geométricas; 3) 

caracterização do tratamento das fórmulas. 

No que tange à descrição global da grandeza volume, os resultados indicaram 

que cinco das sete coleções dedicam uma quantidade razoável de páginas à 

abordagem de volume, tomando como parâmetro a quantidade média de páginas 

por capítulo de cada livro analisado. Esse conteúdo é predominantemente abordado 

nos LDs nos capítulos finais do segundo ano. A tendência a situar volume no final do 

LD já foi observada no ensino fundamental (MORAIS E BELLEMAIN, 2010). Decorre 

dessa constatação, que caso o professor siga a ordem proposta no LD, esse 

conteúdo seja ensinado, na melhor das hipóteses, no final do ano letivo, podendo 

implicar numa abordagem incompleta desse conteúdo. Dois LDs abordam volume na 

primeira metade do livro, mas no último ano do ensino médio. 

Como já foi dito, o primeiro objetivo dessa pesquisa foi “mapear e classificar 

as situações que abordam a grandeza volume nos livros didáticos de Matemática de 

ensino médio”. 

Três tipos de situações foram consideradas: medição, comparação e 

produção. Essa classificação decorre da tipologia dada por Baltar (1996) para o 

conceito de área. Nesta pesquisa, nomeamos situação de medição (e não medida), 

para distinguir o processo (medição) e seu resultado (medida). Cabe ressaltar que o 

termo medição remete tanto a medições práticas como teóricas e que, como era de 

se esperar no ensino médio, trata-se quase exclusivamente de situações de 

medição teórica nos LDs analisados.  
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Com o mapeamento e classificação das situações de volume, constatamos 

uma forte predominância das situações de medição. No conjunto dos LDs 

analisados, esse tipo de situação corresponde a quase 93% das atividades 

classificadas, e em cada LD separadamente, o percentual varia aproximadamente 

entre 88% e 96%.  

A ênfase exagerada nesse tipo de situação esconde outros elementos que 

caracterizam volume como grandeza, ou seja, que pode ser comparada, adicionada, 

fracionada, etc. E diante da natureza das situações de medição, entendemos que o 

aspecto numérico pode reforçar uma concepção de volume como um número 

(ANWANDTER-CUELLAR, 2008). 

Verificamos também que a valorização do cálculo de volume não ocorre 

apenas nos livros didáticos, mas também nos documentos de orientações 

curriculares, o que reforça, de um modo geral, os aspectos numéricos dessa 

grandeza. 

Consideramos dois subtipos para as situações de medição: a 

operacionalização de volume e transformação de unidades. Não foram identificadas 

nos LDs situações específicas de operacionalização de volume. No entanto, o 

cálculo de volume pela decomposição do sólido remete a esse subtipo de situação, 

mas como uma tarefa secundária. O subtipo de situação específica de 

transformação de unidade foi identificado em apenas uma coleção. Entretanto, 

observamos que converter unidades aparece implicitamente nas três classes de 

situações consideradas. Morais e Bellemain (2010) verificaram que nos LDs do 

ensino fundamental, transformação de unidade era bastante recorrente e isso não se 

estende para os LDs do ensino médio. 

As situações de comparação e de produção representam em torno de 4% e 

3,4% das situações classificadas, respectivamente, considerando as coleções em 

conjunto. Tomando cada LD separadamente, há entre um e oito exercícios de 

comparação/produção por livro, o que consideramos insuficiente. A presença 

escassa desses tipos de situação pode prejudicar a compreensão do volume como 

grandeza, pois as situações de comparação e de produção favorecem fortemente a 

distinção entre o sólido e a grandeza, com ou sem a interferência da medida. A 

Teoria dos Campos Conceituais (VERGNAUD, 1990) mostra que o sentido que os 

sujeitos atribuem a um conceito depende da variedade de situações que enfrentam, 

nas quais o conceito está em jogo. No nosso caso, os alunos do ensino médio, 
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usuários dos LDs analisados, são essencialmente confrontados a situações de 

medição, o que pode levar a uma construção limitada desse conceito. 

Identificamos uma quantidade não desprezível de atividades que não foram 

categorizadas, com a tipologia utilizada na pesquisa. No conjunto das coleções, 

essas situações representam pouco mais de 10%, sendo que em algumas coleções 

elas são pouco presentes, e em outras elas representam em torno de 15% a 25%. 

Tal constatação indica a necessidade de outros estudos que possam ampliar a 

tipologia aqui proposta. Em algumas dessas atividades, esse conteúdo é apenas 

usado como contexto, cujo foco é trabalhar outros conteúdos, a exemplo de área. 

Em outras, observamos a realização de operações com volumes produzindo um 

escalar, como a razão entre dois volumes. E há ainda aquelas, cujo foco é uma 

abordagem funcional, na qual se propõe articular, por exemplo, a variação do 

volume de um sólido com sua representação gráfica. Identificamos, portanto, três 

possíveis classes de problemas que envolvem volume, mas que a tipologia aqui 

proposta não dá conta e, por isso, sugerimos outros estudos que contemplem essas 

atividades. 

O segundo objetivo específico era “identificar as propriedades do conceito de 

volume e as representações simbólicas de volume exploradas nos livros didáticos de 

matemática do ensino médio”. 

Embora não tenha sido feita uma análise a priori sistemática das mais de 700 

atividades propostas, constatamos possíveis estratégias como imersão, inclusão13 e 

princípio de Cavalieri, mas a ênfase é nas estratégias baseadas no uso de fórmulas, 

tanto nas explicações como nos exercícios. Algumas das atividades favorecem a 

formulação de invariantes operatórios corretos e pertinentes.  

Dentre as propriedades do conceito de volume abordadas nos livros didáticos, 

verificamos a relação entre volume e capacidade, o uso das fórmulas de volume e 

do princípio de Cavalieri, o volume como grandeza tridimensional e como uma 

função e a ideia de que sólidos diferentes podem ter mesmo volume.  

Em se tratando da relação volume-capacidade, as atividades favorecem a 

compreensão de que se trata de mesma grandeza, conforme defendem Lima e 

Bellemain (2010), embora nem sempre de maneira explícita. Esse favorecimento 

                                                           
13

 Imagens mentais dessas estratégias, pois o aluno não dispõe dos sólidos, nem da possibilidade da 
manipulação efetiva dos mesmos, mas de representações gráficas e de descrições textuais. 
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ocorre quando os LDs propõem situações que levam a representar o volume interno 

de um recipiente usando as unidades de medida centímetro cúbico e metro cúbico, 

que geralmente são usadas para medir o volume propriamente dito ou quando 

medem explicitamente o volume de objeto maciço como sendo igual à quantidade de 

líquido deslocado. 

Em investigações futuras, pode-se propor aos alunos situações típicas dos 

LDs e identificar as estratégias efetivamente utilizadas, evidenciando teoremas em 

ação subjacentes a tais estratégias. 

Quanto ao papel das representações simbólicas na abordagem de volume, 

constatamos o uso recorrente de representações gráficas dos sólidos. Identificamos 

representação em perspectiva, vistas planas, planificações, desenhos que permitem 

gerar o sólido, linguagem materna (com/sem presença do desenho) e a articulação 

de volume com o gráfico de uma função. As representações acima mencionadas ora 

apenas ilustram o objeto geométrico, ora requerem uma interpretação da situação. 

As fórmulas de volume, que podem ser vistas como propriedades passíveis 

de funcionar como invariantes operatórios, ou como representações simbólicas, são 

ferramentas importantes na abordagem desse conteúdo. Observamos que são 

contempladas em todos os LDs e referentes ao conjunto de sólidos usualmente 

estudados na escola (prisma, cilindro, pirâmide, cone, esfera). Constatamos que a 

maneira como algumas coleções abordam essa ferramenta pode levar a confundi-la 

com a grandeza. Nesse sentido, indicamos, como prolongamento possível deste 

estudo, a constatação sobre uma possível concepção algébrica de volume, segundo 

a qual o volume é entendido como uma fórmula. 

A construção do sentido das fórmulas é um aspecto importante a ser 

explorado no ensino médio, conforme sugerem os documentos de orientações 

curriculares (BRASIL, 2002b; BRASÍLIA, 2006, PERNAMBUCO, 2008). Observamos 

que, para o caso do volume do bloco retangular, as justificativas apresentadas não 

são suficientes para argumentar a validade da fórmula no caso em que as medidas 

dos comprimentos das arestas são números reais positivos, não inteiros, repetindo, 

de um modo geral, o que Morais e Bellemain (2010) constataram no ensino 

fundamental.  

Para a construção das fórmulas de volume dos demais sólidos escolares, os 

sete LDs analisados se apoiam no princípio de Cavalieri, conforme indicam os 

referenciais curriculares. Se por um lado, contempla-se o que a revisão de literatura 
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indica (CARVALHO, LIMA, WAGNER E MORGADO, 1997; BRASIL 2002b; OCN, 

2006; PERNAMBUCO, 2008), por outro, não há uma abordagem suficientemente 

clara desse princípio em alguns LDs, confirmando o que é sinalizado no guia do 

PNLD 2012 (BRASIL, 2011). Finalmente, o terceiro objetivo específico era “analisar 

as relações do volume com outros componentes do campo conceitual das 

grandezas geométricas, nos livros didáticos de matemática do ensino médio”. 

Verificamos que de um modo geral, volume é abordado como um tópico de 

estudo relacionado aos sólidos geométricos, ou seja, a grandeza volume é situada 

no campo da geometria. A maioria das coleções organiza a abordagem dos sólidos 

(o que inclui o volume como uma das propriedades dos sólidos) em dois capítulos, 

sendo um dedicado aos poliedros e outro aos corpos redondos. A escolha de situar 

volume no campo da geometria é coerente com a orientação dos PCN do Ensino 

Médio (no qual há um tema intitulado geometria e medidas), mas diverge da 

estrutura conceitual proposta nos PCN de ensino fundamental, em que volume está 

inserido no campo das grandezas e medidas. 

O marco da Teoria dos Campos Conceituais mostra claramente que um 

conceito não pode ser reduzido a uma definição. Entretanto, na abordagem dos LDs, 

a definição escolhida representa um indício do modo como o volume se situa em 

relação a outros componentes do campo conceitual das grandezas geométricas. 

Seis dos sete LDs analisados definem volume e um apresenta uma ideia intuitiva. 

Todos eles colocam em primeiro plano o aspecto da medida, mesmo se nem sempre 

fica explícito se a medida remete só ao número (como no caso do nosso quadro 

teórico de referência) ou se diz respeito ao par (número, unidade).  

A associação/dissociação entre a grandeza e a medida e entre a grandeza e 

o sólido é contemplada em todas as coleções, mas aparece timidamente e na 

maioria das vezes de maneira implícita, podendo passar despercebida, até mesmo 

pelo professor. O favorecimento da distinção entre a grandeza e o sólido foi 

constado em situações de comparação e de produção e entre a grandeza e o 

número, nas atividades que permitem representar volume usando unidades 

diferentes. Algumas representações gráficas de sólidos diferentes com mesmo 

volume e o uso do princípio de Cavalieri, nas explicações e nos exercícios 

propostos, também contribuem para distinguir a grandeza e o objeto geométrico.  

Por outro lado, a pouca ocorrência de situações de comparação e de produção não 

numéricas e a ênfase nas situações de medição e no aspecto numérico sugerem 
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que o trabalho realizado é insuficiente para estabelecer as distinções/articulações 

entre o sólido, a grandeza e a medida. Diante disso, entendemos ser necessário o 

uso de outras situações ou abordagens mais explícitas que possibilitem explorar 

essas relações. Sugerimos também a realização de estudos que possam confirmar 

ou invalidar o estabelecimento de articulações entre os quadros a partir das 

situações identificadas. 

Constatamos a articulação de volume a uma função, na explicação do 

conteúdo em uma das coleções analisadas e em alguns exercícios, nos quais se 

pede para associar o volume de um sólido ao gráfico de uma função, remetendo ao 

modelo matemático mencionado na revisão de literatura. 

Em síntese, pode-se dizer que apesar de haver oportunidades de distinguir o 

sólido e a grandeza bem como a grandeza e o número, a abordagem do volume nas 

coleções analisadas é caracterizada por uma ênfase clara, nas situações de 

medição, no uso das fórmulas e no aspecto numérico e não contribui 

suficientemente para atribuir sentido ao volume como uma grandeza.  

Indicações de possíveis estudos e de prolongamento deste já foram acima 

pontuadas: a ampliação da tipologia de situações que dão sentido a volume, de 

modo que contemple as atividades não categorizadas e a inclusão de uma 

concepção algébrica de volume entre as concepções possíveis, bem como a 

experimentação de atividades típicas da abordagem dos LDs, a fim de identificar as 

propriedades que funcionam efetivamente como teoremas-em-ação e investigar as 

articulações que são (ou não) realizadas pelos alunos de ensino médio entre os 

aspectos geométricos, numérico e da grandeza.  

E esperamos também que o presente estudo possa contribuir para os usuários 

desses livros didáticos - alunos, professores, autores e comissão do PNLD – 

trazendo reflexões no que tange à abordagem de volume como grandeza. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - Quantidade de páginas e capítulos por coleção 

Coleção Quantidade de 
capítulos 

Quantidade 
de páginas 

Quantidade média de 
páginas por capítulo 

Coleção A 29 1128 38,9 
Coleção B 38 896 23,6 
Coleção C 27 1088 40,3 
Coleção D 34 1153 33,9 
Coleção E 38 803 21,1 
Coleção F 35 768 21,9 
Coleção G 26 976 37,5 

 
 

APÊNDICE B - Quantidade média de páginas por capítulo em cada LD 

 
Coleção 

Quantidade de 
capítulos do 

livro 

Quantidade 
de páginas do 

livro 

Quantidade média de 
páginas por capítulo do 

livro 

Coleção A 11 440 40,0 
Coleção B 17 301 17,7 
Coleção C 9 376 41,8 
Coleção D 14 384 27,4 
Coleção E 14 448 32,0 
Coleção F 15 312 20,8 
Coleção G 8 320 40,0 

 
 

APÊNDICE C - Percentual de páginas de volume em relação aos capítulos dos 
LDs 

 
Coleção 

Quantidade de 
páginas do(s) 

capítulo(s) 

Quantidade de 
páginas de 

volume 

Percentual de 
páginas em relação 

ao(s) capítulo(s) 

Coleção A 70 21 30,0 
Coleção B 66 50 75,7 
Coleção C 100 27 27,0 
Coleção D 69 40 57,9 
Coleção E 48 40 83,3 
Coleção F 51 32 62,7 
Coleção G 78 39 50,0 
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APÊNDICE D - Percentual de páginas dedicadas à grandeza volume nas coleções 

 
Coleção 

N° de 
páginas da 

coleção 

N° de 
páginas de 

volume 

Percentual de páginas de 
volume em relação à 

coleção 

Coleção A 1128 21 1,86 
Coleção B 896 50 5,58 
Coleção C 1088 27 2,48 
Coleção D 1153 40 3,46 
Coleção E 803 40 4,98 
Coleção F 768 32 4,16 
Coleção G 976 39 4,00 

 
 

APÊNDICE E - Percentual de páginas dedicadas à grandeza volume nos LDs 

 
Coleção 

Quantidade de 
páginas do 

livro 

Quantidade 
de páginas 
de volume 

Percentual de páginas 
de volume em relação 

ao livro 

Coleção A 440 21 4,77 
Coleção B 301 50 16,61 
Coleção C 376 27 7,18 
Coleção D 384 40 10,41 
Coleção E 448 40 8,92 
Coleção F 312 32 10,25 
Coleção G 320 39 12,18 

 
 

APÊNDICE F - Títulos das seções e dos tópicos sobre volume no LD A 

Títulos dos 
capítulos 

Seção Tópico 

 
Capítulo 6: 
Poliedros 

 

Prismas: área e volume; Volume de um prisma 

Pirâmides: área e volume Volume de uma pirâmide 

Tronco de uma pirâmide 
reta 

Volume de um tronco de pirâmide 
reta 

 

 
Capítulo 7: 

Corpos 
redondos 

Cilindro Volume de um cilindro; d 

Cone Volume de um cone 

Tronco de um cone reto Volume de um tronco de cone reto 

Esfera Área da superfície esférica e volume 
da esfera 
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APÊNDICE G - Títulos das seções e dos tópicos sobre volume no LD B 

Título dos capítulos Seção Tópicos 

Capítulo 10: Prisma Paralelepípedo Cálculo do 
volume 

Áreas e volume Volume 

Capítulo 11: 
Pirâmide 

Áreas e volume Volume 

Tetraedro regular Volume 

Capítulo 12: Cilindro Áreas e volume do cilindro circular reto Volume 

Capítulo 13: Cone Áreas e volume do cone circular reto Volume 

Tronco de cone Volume 

Capítulo 14: Esfera Volume da esfera - 

 
 

APÊNDICE H - Títulos das seções e dos tópicos sobre volume no LD C 

Título dos 
capítulos 

Seção Tópicos 

 
 

Capítulo 3: 
Poliedros 

 
Prisma 

Volume de um prisma; volume do 
paralelepípedo reto-retângulo; 

cálculo do volume de um prisma 

Pirâmide Volume de uma pirâmide; volume 
de uma pirâmide qualquer 

Tronco de pirâmide Volume do tronco de pirâmide 

 
Capítulo 4: 

Corpos redondos 

Cilindro Volume do cilindro 

Cone Volume do cone 

Tronco de um cone reto Volume de um tronco de cone 

Esfera Volume de uma esfera 

 
 

APÊNDICE I - Títulos das seções e dos tópicos sobre volume no LD D 

Capítulo Seção Título do tópico da seção 

 
 
 

Capítulo 11: Poliedros: 
prismas e pirâmides  

 

 
A ideia intuitiva de volume 

Volume do paralelepípedo 
retângulo ou bloco 

retangular 

Princípio de Cavalieri - 

Volume do prisma - 

Pirâmide Volume da pirâmide 

Tronco de pirâmide Volume de tronco de 
pirâmide  

 
Capítulo 12: Corpos 
redondos: cilindro, 

cone e esfera 

O cilindro Volume do cilindro 

O cone Volume do cone 

Tronco de cone reto Área e volume do tronco 
de cone reto 

A esfera Volume da esfera 
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APÊNDICE J - Títulos das seções e dos tópicos sobre volume no LD E 

Capítulo Seção Tópicos 

 
 
 
 
 

Capítulo 11: 
Geometria Métrica 

Espacial 
 

Volume de sólidos: 
princípio de 

Cavalieri 

 
Volume de prismas;  

 

 
Área da superfície e 

volume das 
pirâmides 

Volume de pirâmides de base 
triangular; volume de uma pirâmide 

de base qualquer; área da superfície 
e volume dos tetraedros regulares; 

Volume de tronco de pirâmide 

Área da superfície e 
volume dos corpos 

redondos  

Volume de um cilindro; Volume de 
um cone; volume de um tronco de 
cone reto; Volume de uma esfera 

 
 

APÊNDICE K - Títulos das seções e dos tópicos sobre volume no LD F 

Capítulo Seção Tópicos 

Capítulo 13: 
Prismas e 
pirâmides 

 

Paralelepípedo reto 
retângulo 

Unidades de volume; volume de um 
paralelepípedo reto retângulo 

Volume de um prisma Cálculo de volume de um prisma 

Pirâmide Volume da pirâmide 

Capítulo 14: 
Corpos redondos 

Cilindro Volume de um cilindro circular 

Cone circular Volume de um cone circular 

Esfera Volume de uma esfera 

 
 

APÊNDICE L - Títulos das seções e dos tópicos sobre volume no LD G 

Capítulo Seção Título das seções 

 
 
 

Capítulo 3: 
Poliedros 

 

 
Prisma  

Volume de um prisma; Volume do 
paralelepípedo reto retângulo; volume 

de um prisma qualquer 

Pirâmide  Volume de uma pirâmide; Volume de 
uma pirâmide qualquer 

Tronco de pirâmide 
reta 

Volume de um tronco de pirâmide reta 

 
Capítulo 4: 

Corpos redondos 

Cilindro Volume do cilindro 

Cone  Volume do cone 

Tronco de cone reto Volume de um tronco de cone reto 

Esfera Volume da esfera 
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APÊNDICE M - Quadro geral de títulos de seções e tópicos: 

 A B C D E F G 

Área da superfície e volume das pirâmides     X   

Área da superfície e volume de tetraedros regulares     X   

Área da superfície esférica e volume da esfera X       

Área e volume do tronco de cone reto    X    

Áreas e volumes (pirâmide regular)  X      

Calculando o (ou cálculo de) volume de um prisma   X   X  

Cálculo de volume da pirâmide qualquer    X    

Cálculo de volume da pirâmide triangular    X    

Cálculo do volume (paralelepípedo retângulo)  X      

Determinação do volume de um cilindro X       

Determinação do volume de um cone X       

Unidades de volume      X  

Volume (área e volume do cilindro regular reto)   X      

Volume (áreas e volume do cone circular reto)  X      

Volume (áreas e volumes de prisma)  X      

Volume (tetraedro regular)  X      

Volume (tronco do cone)  X      

Volume da (ou de uma) esfera  X X X X X X 

Volume da (ou de uma) pirâmide X  X X  X  

Volume de (do ou de um) prisma(s) X   X X X  

Volume de (uma) pirâmide(s) (de base) triangular X    X X  

Volume de um cilindro circular      X  

Volume de um cone circular      X  

Volume de um prisma qualquer X      X 

Volume de um tronco de cone   X     

Volume de um tronco de cone reto X    X  X 

Volume de um tronco de pirâmide reta X      X 

Volume de uma pirâmide (de base) qualquer   X  X X X 

Volume do (ou de um) cilindro X  X X X  X 

Volume do (ou de um) cone X  X X X  X 

Volume do (ou de um) paralelepípedo reto-retângulo X  X   X X 

Volume do (ou de) tronco de pirâmide   X X X   

Volume do paralelepípedo retângulo ou bloco 
retangular 

   X    

 

 

 


