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RESUMO 

  

 

 

 Esta pesquisa está inserida na área da Educação Matemática, mais especificamente na 

área da didática das grandezas geométricas. Seu objetivo foi verificar como algumas 

grandezas físicas interferem na construção do conceito de Volume. Nesse sentido, foram 

utilizadas as teorias construtivistas de Kelly e Vergnaud como base para a construção de 

material experimental, que foi aplicado em alunos de uma mesma turma, em duas escolas do 

ensino médio e em dois cursos de Licenciatura em Matemática. A pesquisa foi organizada de 

acordo com as cinco fases do Ciclo da Experiência de Kelly. A Teoria dos Campos 

Conceituais de Vergnaud foi utilizada para a análise dos dados obtidos na primeira fase da 

pesquisa, através da aplicação de um questionário. Os demais dados foram analisados com 

base na Teoria dos Construtos Pessoais de Kelly. A partir dos resultados obtidos, concluímos 

que os conceitos físicos mais relevantes para a construção do conceito de Volume foram 

Densidade, Massa e Peso. Além disso, mapeamos as concepções de alguns alunos, 

identificando alguns teoremas-em-ação e construtos. 

 
 
 
 
Palavras-chave: Volume, Teoria dos Construtos Pessoais, Teoria dos Campos Conceituais, 

Didática das Grandezas Geométricas, Educação Matemática.  
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ABSTRACT 

 
 
 
 This research is included in the area of Mathematics Education, more specifically in 

the field of didactics of geometric magnitudes. Its objective was to verify how some physical 

magnitudes interfere in the construction of the concept of Volume. In that sense, the 

constructivist theories of Kelly and Vergnaud were used as bases for the construction of 

experimental materials, which were applied to students in a same class, at two high schools 

and at two Mathematics Education Courses. This research was organized according to the five 

phases of Kelly's Experience Cycle. Vergnaud's Theory of Conceptual Fields was used in the 

analysis of the data obtained in the first phase of the research, through the application of a 

questionnaire. The other data were analyzed based on Kelly's Personal Construct Theory. 

Starting from the obtained results, we concluded that the more important physical concepts 

for the construction of the concept of Volume were Density, Mass and Weight. In addition, 

we mapped the conceptions of some students, identifying some theorems-in-action and 

constructs. 

 
 
 
 
Key words: Volume, Personal Construct Theory, Theory of Conceptual Fields, Didactics of 

Geometric Magnitudes, Mathematics Education. 

 
 



 

INTRODUÇÃO 

 

 

É impossível deixar de percebermos a evolução das técnicas e do conhecimento 

científico neste século. Em contrapartida, o ensino e a pesquisa vêm criando e desenvolvendo 

novos caminhos que estão nos levando a entender como ocorre a aprendizagem e como tratar 

com essa nova realidade. 

Em particular, os professores de matemática começaram a pensar num processo de 

ensino-aprendizagem, que respondesse a essa evolução do conhecimento e das técnicas, mais 

sistematicamente, a partir da década de 70, quando pesquisadores franceses contestaram a 

idéia da existência de uma única técnica de dirigir e orientar a aprendizagem, como apregoava 

Comenius (1627) em seu livro a “Didacta Magna”. 

A exigência de mudanças na educação derivou, em parte, da grave crise que passava o 

ensino da Matemática, devido à formação deficiente dos professores, ao excesso de 

formalismo dos livros didáticos e à falta de pesquisas sobre os processos de ensino-

aprendizagem (VERGNAUD, 1991). Além disso, as três principais concepções filosóficas 

(logicista, formalista e intuicionista) que tentavam explicar as relações entre a Matemática e a 

realidade não lograram êxito no projeto de tornar a verdade matemática absoluta 

(MACHADO, 1987). Assim, uma adaptação das idéias de Popper, que considerava as 

hipóteses como científicas se pudessem ser falseadas por um corpo de idéias organizadas, foi 

proposta por Lakatos (1978). Desse modo, o conhecimento matemático deixaria de ser 

absoluto para ser intrinsecamente conjuntural e falível, aproximando-se do conhecimento da 

Ciência Natural. 
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Nessa conjuntura caótica, surgiu a Didática da Matemática, que se baseou nas idéias 

de Educadores Matemáticos Franceses que desenvolveram um modo particular de ver a 

educação centrada na questão do ensino. Para tanto, esse movimento desenvolveu todo um 

saber pedagógico relativo à matemática, que tem sido reconhecido pelos gestores da 

educação, chegando a ser considerado na construção das políticas públicas relativas ao ensino 

da Matemática em todos os níveis, em países como a França e o Brasil.  

Esta tese está incluída nesse recente campo de conhecimento pedagógico, baseando-se 

na Didática da Matemática para tratar de questões relativas ao conceito de Volume. Assim, 

não é nosso objetivo apenas recomendar modelos ou receitas para questões relativas à 

aprendizagem desse conceito, como era costume ocorrer na forma tradicional de ensinar 

Matemática, mas descrever e explicar fenômenos relativos às inter-relações entre as grandezas 

Físicas Massa, Peso e Densidade, e a grandeza geométrica Volume. Essas descrições e 

explicações têm por objetivo dar suporte a propostas pedagógicas que contribuam para a 

melhoria do ensino do conceito de Volume, através de uma melhor compreensão do 

fenômeno da aprendizagem desse conceito. 

De forma mais específica, esta tese se baseou no modelo didático desenvolvido por 

Bellemain e Lima (2002), para a grandeza Área. O modelo que adotamos teve como 

referência os quadros: geométrico, das grandezas e numérico ou das medidas. Além disso, 

esse modelo empregou questões de comparação, baseando-se nas idéias propostas por Baltar 

(1996).  

Com relação ao tratamento do conceito de Volume, esta tese se inspirou nos estudos 

feitos por Arquimedes, que buscava superar as limitações impostas pela axiomática de 

Euclides, que restringem seu uso a objetos matemáticos, afastando a possibilidade de se 

considerar problemas que envolvam propriedades físicas de objetos. Assim, Arquimedes 
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calculava o volume de objetos físicos utilizando um método baseado na determinação do 

centro de gravidade do corpo, para em seguida representá-lo como objeto matemático e então 

empregar axiomas e teoremas da geometria euclidiana. Nessa perspectiva, os experimentos 

utilizados nesta tese articularam características do mundo físico com características do mundo 

matemático.  

Esses experimentos focalizaram alguns dos problemas encontrados no processo 

ensino-aprendizagem do conceito de Volume, como a questão da linearidade, propriedade 

envolvida na mudança da unidade de medida do volume por outra. Essa propriedade garante 

que as medidas feitas com essas unidades diferem, entre si, apenas por um fator de 

proporcionalidade, sem que o volume da figura se altere.  

Nosso interesse em investigar o conceito de Volume no contexto de ensino surgiu a 

partir da análise dos dados obtidos na sondagem realizada por Oliveira (2002) sobre as 

concepções de volume e capacidade, com quarenta e oito professores da rede pública de 

ensino. Os resultados obtidos demonstraram que esses professores associavam volume a 

massa ou volume a conteúdo dos sólidos. Em alguns casos, há mesmo afirmações do tipo: “É 

toda massa de um corpo”, “É a quantidade de massa no corpo”, e respostas semelhantes.  

Outra causa para esse interesse foi o fato de ser constrangedor, para um professor, 

depois de trabalhar com o conceito de Volume, identificar que parte de seus alunos não 

consegue comparar o volume de dois objetos que lhes são apresentados. Na busca de 

respostas, é fácil encontrar “culpados”. Alguns colegas colocaram que essa situação ocorria 

pela existência de professores de matemática que superestimavam a relação entre elementos 

de dois quadros, o quadro geométrico e o quadro das medidas. Então, construímos o modelo 

experimental baseado em tarefas de comparação de objetos físicos para, a partir dos 

resultados, verificar se essa hipótese poderia ser confirmada.  
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Embora tenhamos definido, inicialmente, o objetivo de nossa pesquisa como sendo 

investigar a inter-relação entre os conceitos de massa e de volume num contexto de ensino, 

houve a necessidade de ampliar nosso campo de pesquisa, considerando a complexidade do 

problema investigado, que só foi observada no contexto do experimento. Assim, tivemos que 

considerar a influência de outras grandezas físicas, como o peso e a densidade na construção 

do conceito de Volume.  

A investigação do contexto do experimento nos permitiu considerar ainda o uso de 

elementos dos três quadros das grandezas geométricas e a possibilidade de inclusão das 

grandezas físicas nos jogos de quadros que adotamos.  

Diante da conjuntura envolvida no complexo e intrigado problema do ensino-

aprendizagem do conceito de Volume, que estamos discutindo, percebemos a necessidade da 

compreensão de como alguns matemáticos entendiam esse conceito. Esta discussão é 

apresentada no capítulo 1 e nos mostram que a maioria das construções teóricas obtidas por 

esses matemáticos estão interligadas e são construídas a partir da realidade.  

Enfatizamos os resultados obtidos por Arquimedes (287–212 AC), principalmente no 

que diz respeito a como ele os obtinha, e à base empírica de seu método. Além disso, a 

obtenção de resultados abstratos e a importância dos aspectos empíricos adotados pelos povos 

antigos, e suas produções obtidas por matemáticos.  

Outro problema tratado nesse capítulo relativo ao ensino-aprendizagem do conceito de 

Volume é a falta de uma teoria matemática que dê suporte a algumas das operações 

aritméticas que envolvem essa grandeza, como por exemplo, 2 dm3 + 3 L = 5 L. Os estudos 

desenvolvidos por Whitney (1992) propõem uma solução para essa questão através da criação 

de uma estrutura algébrica denominada “Domínio das Quantidades”, que permite as 

operações de adição, multiplicação de grandezas, multiplicação de um escalar por uma 
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grandeza, dentre outras. Desse modo, não precisamos teorizar o que é volume, essa é uma 

questão mais filosófica, e sim criar uma estrutura que lhe seja compatível.   

 Essa discussão dá sentido matemático a problemas que envolvem grandezas distintas. 

Por exemplo 
D
MV =  em que o volume pode ser obtido a partir da comparação entre a massa 

M e a densidade D do objeto.  

Nesse capítulo discutimos, também, a proposta de uma estrutura axiomática, em 

relação ao conceito de grandeza em Bellemain e Lima (2002), na qual é apresentada a 

perspectiva de Nicholas Rouche, que trata o conceito de grandeza como uma fenomenologia 

didática. Essa perspectiva poderia contribuir para o estudo da Matemática no ensino 

fundamental e médio, uma vez que permite empregar a Matemática em situações do cotidiano 

que envolva outras grandezas. Com isso, promoveria a interdisciplinaridade, criando 

condições para que a Matemática deixe de ser uma Ciência isolada e adote o movimento de 

superação das limitações do absolutismo científico que a impregna, abrindo espaço para uma 

inter-relação com outros campos do conhecimento, como a Educação Matemática defende. 

As discussões apresentadas no capítulo 1 têm o propósito de levantar a necessidade de 

se reconstruir um diálogo mais efetivo entra a Matemática e outras disciplinas e de pensar 

numa outra maneira de se tratar o processo de ensino-aprendizagem, relativo ao conceito de 

Volume, empregado em nossas escolas.  

 As questões epistemológicas, cognitivas e didáticas relativas ao conceito de Volume 

são tratadas no capítulo 2. Definiremos e discutiremos o jogo de três quadros, como modelo 

didático que foi adotado em nossa intervenção e que estruturou as atividades de coleta de 

dados.  Além disso, apresentaremos as teorias dos campos conceituais e dos Construtos 

Pessoais, que adotamos para entender o fenômeno da aprendizagem do conceito de Volume e 

suas inter-relações  com os conceitos físicos. 
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 Dentro dessa conjuntura, parece-nos evidente a necessidade, neste trabalho, de uma 

teoria que permita entender como as pessoas constroem sistemas de significação para 

compreender o seu mundo, a partir de suas experiências. Se assumirmos que essa construção é 

baseada em hipóteses prévias, feitas a partir do que se supõe encontrar na realidade, temos de 

admitir a existência de uma idéia aproximada do que encontraremos. Assim, precisaremos 

desenvolver esforços para termos elementos que nos permitam tornar nossas construções cada 

vez mais próximas dessa realidade, através de mudanças sucessivas. Essa percepção nos leva 

a acreditar na metáfora proposta por Kelly (1963), que nos compara com cientistas. Ele 

propõe que as pessoas organizam as suas experiências selecionando características que são 

representadas em eixos bipolares, denominados construtos pessoais, que são usados para 

antecipar e predizer situações futuras. Se esses construtos predizem os eventos, eles são 

mantidos. Se forem julgados deficientes eles são revisados, de acordo com os parâmetros 

pessoais eleitos em relação ao evento. 

 As questões cognitivas relativas à evolução e à questão da aprendizagem do conceito 

de massa são tratadas no capítulo 3.  

 A discussão sobre os aspectos referentes à análise dos livros didáticos, orientações 

propostas pelos órgãos e à legislação da Educação estão no capítulo 4. 

 No capítulo 5 apresentamos os procedimentos metodológicos, objetivos e os 

instrumentos de coleta de dados, adotados nas duas etapas que escolhemos para esta pesquisa. 

 No capítulo 6 colocamos a análise dos dados da fase da antecipação tendo como 

referencial teórica a Teoria dos Campos Conceituais e no capitulo 7 está a análise da fase do 

investimento, do Encontro, e Confronto a luz da Teoria dos Construtos Pessoais. No capítulo 

8 colocamos as conclusões a que chegamos. 
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1.1 Aspectos Histórico-Filosóficos da Evolução do Conhecimento Matemático 
 

Vários textos antigos, provenientes das civilizações orientais, principalmente do Egito 

e da Babilônia, apresentam situações de compra e venda e do cotidiano, como por exemplo, o 

cálculo da capacidade de um celeiro, o volume de tijolos necessários para uma construção, ou 

a quantidade de cevada necessária para a preparação de pães. Apesar da sua importância para 

a construção de modelos matemáticos, esses textos não se orientam por uma estrutura lógica, 

que permita acompanhar o processo de construção da aritmética ou da geometria. 

Dessa forma, percebe-se que, na sua origem, a matemática era apresentada como um 

conjunto de regras dispostas arbitrariamente e apresentadas sem explicação, mais como uma 

receita, do que resultante de um processo reflexivo sobre essas questões. Nessa relação entre a 

prática e o conhecimento abstrato existia um desequilíbrio tal, que as aproximações assumiam 

um papel relevante para a solução de problemas que envolviam a determinação das medidas 

de grandezas, como mostra o problema 50 do papiro de Rhind (1550 a.C apud, BOYER, 

1974). “Problema 50: Um quadrado de lado 8 cúbitos1 reais e um círculo de diâmetro 9 

cúbitos reais têm aproximadamente a mesma área”. 

Esse problema é típico de cálculo de área aproximada, que comprova que esse 

conceito já era conhecido dos egípcios. Outra característica importante que se apresenta para a 

resolução desse problema é a substituição de uma figura (círculo), por outra (quadrado). Os 

escribas sabiam calcular a medida da área do quadrado, mas não tinham um método preciso 

para o cálculo da medida da área de um círculo. Enumeram-se objetos, comparam-se as áreas. 

Para isso, foi utilizada uma unidade de medida, cúbito real, que, em sua essência, não é uma 

unidade precisa, contudo, era suficiente para os objetivos daquela época. Esses 
                                                 
1 Cúbito - osso longo situado na face interna do antebraço e o do rei era usado como unidade de 
medida. 
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conhecimentos, diretamente vinculados à necessidade de atuar sobre a natureza dos objetos, 

caracterizaram a civilização egípcia e permitiram a construção de máquinas para seus projetos 

arquitetônicos e de irrigação. No papiro de Rhind (1550 a.C apud, BOYER, 1974) 

encontramos diversos exemplos dessas máquinas. Parece importante destacar que os egípcios 

não foram além do mundo das soluções práticas e das técnicas aplicadas aos problemas 

cotidianos. 

Com os geômetras gregos, a partir do século V, surgiu a necessidade de se definir, 

com uma maior precisão, os conceitos de figura, grandeza, quantidade, medida e posição, para 

poderem justificar as demonstrações que começaram a surgir naquela época. Platão, em seus 

estudos, mostrou que essas noções não dependem do mundo sensível, por acreditar que os 

matemáticos se utilizam de figuras visíveis para construir raciocínios, pensando com que 

esses objetos se parecem. Assim, uma caixa de fósforos parece com um paralelepípedo, que é 

uma figura ideal, e com essa figura geométrica substituta se desenvolve o raciocínio. Essa 

tendência à idealização, que influenciou o pensamento grego nessa época, inviabilizou a 

possibilidade de se pensar a possível síntese entre a experimentação e a matemática. Nesse 

sentido, questões que envolviam a comprovação dos resultados não se sustentavam em bases 

empíricas, mas recorriam a construções geométricas e argumentações lógicas. A Natureza, 

como fonte e sede do saber, começou a ser vislumbrada no trabalho de Arquimedes, que 

discutiremos posteriormente (MORENO et al., 2000).  

Aristóteles teve uma visão diferente da de Platão, centrando o foco de interesse na 

compreensão das mudanças na natureza e no estabelecimento das causas primitivas. 

Considerou que as investigações dos matemáticos incidem sobre objetos abstratos, que são 

criados a partir de objetos do mundo físico, dos quais foram retiradas todas as qualidades 

físicas sensíveis como peso, massa e cor (MORENO et al., 2000). Assim, um paralelepípedo, 
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figura geométrica, seria derivado, por exemplo, de uma caixa de fósforos, de que se teriam 

retirado as qualidades sensíveis como madeira, dureza e cor. 

Segundo Aristóteles, a filosofia ou o conhecimento da natureza apóia-se em 
três pilares: a especulação, que permite a enunciação de hipóteses; a lógica, 
que possibilita a formulação de premissas e a elaboração de conclusões 
coerentes; e a observação sistemática dos fatos naturais, por meio dos quais 
se contrastam as teorias, submetem-se à prova as afirmações e se 
reformulam ou se criam novas hipóteses explicativas (MORENO et al., 
2000, p. 334). 

 

Assim, a lógica deixa de ter um caráter absoluto na construção do conhecimento e 

passa a ser associada à especulação e à observação empírica. Esta última é utilizada para 

validar as hipóteses teóricas, tendo uma importância fundamental para a construção de novos 

conhecimentos (MORENO et al., 2000). 

Com relação às causas primeiras, no caso das mudanças ocorridas na natureza, 

Aristóteles identificou quatro tipos: “causa material (a composição de elementos); causa 

eficiente (o agente provocador); causa formal (qualidades da coisa); e causa final (tendência 

natural)” (MORENO et al., 2000, p. 336). Assim, todo o conhecimento sobre a natureza 

poderia ser obtido a partir da identificação dessas causas em cada uma das situações 

específicas. 

Dessa maneira, apesar de ter proposto uma ligação com o mundo real, através da 

observação sistemática, Aristóteles adotou uma estrutura formal para organizar todo o 

conhecimento sobre a natureza, o que constituiu a principal fragilidade de sua maneira de 

construir o conhecimento. 

Em seguida a Aristóteles, por volta do ano 300 a.C., Euclides estruturou todo o 

conhecimento matemático da sua época, na sua coleção de treze livros ou capítulos, 

denominada Os Elementos. Nessa obra o conhecimento matemático é organizado a partir de 

cinco postulados e cinco axiomas, de forma dedutiva, utilizando a lógica. (BERGAMINI et 

al., 1965). Nesse sistema, as proposições primitivas ou axiomas, base da cadeia sobre a qual 
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se desenvolvem as deduções sucessivas, eram escolhidos de tal modo que ninguém pudesse 

levantar dúvidas sobre a sua veracidade, portanto, isentos de demonstração. Os termos da 

teoria eram introduzidos depois de terem sido definidos e as proposições não seriam aceitas se 

não fossem demonstradas. 

Assim, duas características sobressaem na obra de Euclides. A primeira é garantir a 

veracidade do conhecimento através do uso de uma demonstração, organizada como uma 

sucessão de inferências lógicas, a partir de axiomas e postulados, que são proposições não 

demonstradas. A segunda característica é o desenvolvimento de uma representação dos 

objetos de que se ocupam os matemáticos, utilizando lápis e papel, de modo a possibilitar que 

eles pudessem ser utilizados na resolução de problemas matemáticos.  

Um exemplo dessa característica é a apresentação da solução proposta por Hipócrates 

de Chios, com o uso de régua e compasso, para o problema da quadratura do círculo, que 

consiste em construir um quadrado, cuja área seja igual à de um círculo dado (BUNT, 1988). 

Foi, portanto, em Euclides que encontramos o método dedutivo aplicado a objetos 

matemáticos concebidos nas idéias de Platão e Aristóteles. Além disso, Euclides, apesar de 

não ter deixado dúvida que esses objetos não seriam acessíveis aos nossos sentidos, 

sistematizou uma representação que permitiu uma manipulação desses objetos. 

Outra contribuição importante para o desenvolvimento da Matemática, discutida por 

Eudoxo no livro V dos Elementos de Euclides, foi a teoria das proporções. Apesar de na 

época não existir uma discussão pública sobre a impossibilidade de representar todas as 

medidas de grandezas através de números racionais, essa teoria permitiu construir as 

tentativas de definição dos números irracionais. 
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É importante ressaltar que a questão dos números irracionais teve sua origem na escola 

pitagórica2, que contrariando a percepção dos outros geômetras gregos, acreditava que a 

essência de tudo poderia ser reduzida a números racionais. Nas palavras do pitagórico Filolau 

(450 a.C.):  

E todas as coisas, as que pelo menos são conhecidas, têm número: pois não é 
possível que uma coisa qualquer seja ou pensada ou conhecida sem o 
número. O número possui duas formas próprias: o ímpar e o par, e uma 
terceira proveniente da combinação das duas outras, o par-ímpar. Cada uma 
dessas formas é susceptível de “formas” muito numerosas, que cada uma 
individualmente manifesta (SCHURÉ, 1986, p. 130-131). 
 

 

Os pitagóricos acreditavam tanto no poder dos números e na afirmação que “Todas as 

coisas são números” que essa crença bastava para justificar o que eles consideravam como 

conceitos essenciais no universo: o um é o ponto, mínimo de um corpo, o dois, determina a 

linha, o três a superfície e o quatro, produz o volume (SCHURÉ, 1986, p. 137). Esse fascínio 

pelos números foi abalado quando eles se depararam com problemas para os quais não 

dispunham de ferramentas teóricas eficientes. Um exemplo desses problemas é o caso da 

incomensurabilidade da diagonal de um quadrado de lado l, cuja demonstração está abaixo. 

Sejam d e l a diagonal e o lado do quadrado, e suponhamos que sejam 
comensuráveis – isto é, que a razão d/l  é racional e igual a p/q , onde p e q 
são inteiros sem fator comum. Do teorema de Pitágoras sabemos que 

222 lld += ; donde ( ) 2== 222 /qpd/l , ou 22 qp .2= . Logo 2p deve ser 
par, e então p é par, portanto q deve ser ímpar. Fazendo rp .2= e 
substituindo na equação 22 qp .2= vem 22 2.q4r = , ou 22 2rq = . Então 

2q deve ser par; logo q é par. Mas tínhamos provado acima que q deve ser 
ímpar e um inteiro não pode ser ao mesmo tempo par e ímpar. Resulta, pois, 
pelo método indireto, que a hipótese de serem d e l comensuráveis deve ser 
falsa (BOYER, 1994, p. 54). 

 

                                                 
2 A confraria pitagórica, segundo Boyer (1994, p. 36), foi uma seita secreta, de caráter religioso, que reuniu cerca 
de pessoas que se dedicavam ao estudo da Matemática e da Filosofia. Eles participavam ativamente da política 
local, apesar de não se misturarem com os outros cidadãos, e usavam essas duas disciplinas para a formação 
moral dos participantes, que viviam juntos no Centro em Crotona. 
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Essa concepção, adotada pelos pitagóricos, levou a uma encruzilhada teórica que 

sugeria as seguintes saídas: negar a afirmação de que tudo poderia ser expresso por números; 

abandonar os seus teoremas; abandonar a compatibilidade lógica ou admitir que algumas 

propriedades poderiam ser satisfeitas e outras não. Isso os levou a uma estagnação teórica, 

devido às diversas tentativas infrutíferas de solucionar essas limitações referentes aos 

números racionais absolutos.  

Nessa conjuntura, os geômetras adquiriram um estatuto superior ao dos pitagóricos, e 

a estrutura adotada na obra de Euclides passou a ser considerada como modelo para a 

construção do conhecimento matemático. A idéia de que nos livros de Euclides havia 

verdades absolutas sobre o universo, claras e indubitáveis, denominada por Davis e Hersh 

(1985) de Mito de Euclides, tomou corpo e perdurou até o século dezenove, sem 

questionamentos. “Foi o maior suporte da filosofia metafísica, isto é da filosofia que 

procurava estabelecer certezas a priori sobre a natureza do universo” (DAVIS e HERSH, 

1985, p. 366).  

Essas certezas a priori mostravam-se insustentáveis. O método de descobertas DE 

Galileu, (OS PENSADORES, 2004), contrariando essa maneira de abordar os fenômenos da 

natureza, ele criou um método inovador. Esse método era caracterizado por três princípios 

básicos: O primeiro, relativo à observação dos fenômenos, caracterizava-se pela isenção de 

interferência no fenômeno a ser observado. A observação deveria ser feita sem que o cientista 

deixa-se se perturbar com preconceitos de natureza religiosa ou filosófica. Isso ficou bem 

caracterizado quando, ao aperfeiçoar o telescópio, Galileu, ao observar os astros, deixou as 

idéias aristotélicas de perfeição dos astros difundidas na época, contrariando com a sua 

conclusão de que esses executavam órbitas elípticas e não circulares como acreditavam os 

sábios da sua época. O segundo princípio era caracterizado pela maneira que se trata os 

resultados. Para que um resultado seja aceito, para ser científico, deve prescindir da sua 
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legitimidade através da produção do fenômeno em determinadas condições. Para confirmar 

esse princípio, por exemplo, Galileu, do alto da torre de Pisa, deixou cair dois corpos, de 

pesos diferentes, livremente, e assim, mostrou que era incorreto, como se acreditava na época, 

de que a queda livre dos corpos depende de suas massas e de que sua velocidade seria 

diferente. O último princípio do método de Galileu estabelecia que o correto conhecimento da 

natureza estivesse atrelado a descoberta da regularidade matemática. Esse princípio é exposto 

em todos os resultados obtidos por Galileu. No caso das quedas dos corpos, no exemplo 

acima, Galileu revelou que a velocidade de um corpo que cai livremente, a partir do repouso, 

é proporcional ao tempo e que o espaço é proporcional ao quadrado da distância do tempo 

empregado para percorrê-lo. Esses princípios deram forças aos argumentos de Galileu de tal 

forma que desestruturou a fundamentação do conhecimento medieval de mundo. Assim, uma 

nova ordem, em relação ao conhecimento, foi criada na qual os objetos físicos deviam ser 

concebidos como da mesma natureza e tratados de modo idênticos, por aqueles que 

pretendiam conhecer as leis que regem os fenômenos universais. 

Aluno de Galileu, Cavalieri desenvolveu um método que é citado nas escolas até hoje. 

Por trás desse método estava a idéia de “indivisíveis”, (BOYER, 1974, P. 241), “uma área 

pode ser pensada como sendo formada de segmentos “indivisíveis” e que o volume pode ser 

considerado composto de áreas que são volumes quase-atômicos”. Na essência, era o método 

para a determinação de volumes e áreas usada por Arquimedes. Assim, cada vez mais, a 

forma de tratar o conhecimento questionava a idéia da axiomática proposta por Euclides. 

Os críticos da construção euclidiana encontraram fragilidades em duas linhas de 

pensamento. A primeira é relativa à possibilidade de resolver problemas usando régua e 

compasso, e a segunda questiona o rigor de Euclides relativo a inferências em definições e 

axiomas explícitos na construção de seu sistema. 
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O exemplo dado acima, sobre a quadratura do círculo, que se acreditava ter solução 

apresentada por Hipócrates de Chios usando régua e compasso, pode ser enquadrado na 

primeira linha de pensamento, uma vez que Lindemann, em 1882, demonstrou a 

transcendência do número pi, e com isso, indiretamente, mostrou que o problema da 

quadratura do círculo não tinha solução, como pode ser visto em seguida: 

Assim, todos os segmentos passíveis de serem construídos com régua e 
compasso têm comprimento igual a um número algébrico... Agora, se fosse 
possível quadrar o círculo, poderíamos construir, com régua e compasso, um 

segmento de comprimento igual a π . Isso porque π é o lado do 
quadrado de área igual a um círculo de raio igual a 1. Portanto, pela 

conclusão em grifo acima seguir-se-ia que π  seria algébrico. Logo, π  
seria também algébrico. Impossível, em virtude do fato que π  é 
transcendente, como demonstrou Lindemann (FIGUEIREDO, 2002, p. 33). 

 

Um exemplo da segunda linha de pensamento foi o questionamento feito por 

Lobachevsky, no início do século dezenove, ao quinto postulado de Euclides, que afirmava: 

“Dados uma linha reta e qualquer ponto não situado nela, pode-se traçar por esse ponto uma 

paralela e somente uma à reta dada”(BERGAMINI, 1965, p. 46). Desse questionamento 

surgiu a primeira geometria não-euclidiana, desenvolvida pelo próprio Lobachevsky, que 

posteriormente, foi seguida por outras criações feitas por Riemann e outros.  

Ambas as correntes de pensadores da época, agora tinham limitações teóricas. Os 

geômetras, que acreditavam na troca de uma figura por outra conhecida, e os pitagóricos, que 

não podiam generalizar seus resultados. As respostas a essas questões passavam efetivamente 

pelo aperfeiçoamento da relação entre as perspectivas geométrica e numérica. 

A evolução do conhecimento matemático passou, então, pela necessidade de uma 

mudança de foco. Assim, enquanto os gregos enfatizaram os objetos matemáticos, os 

matemáticos dos séculos vindouros começaram a ver que a importância residia na relação 

entre os objetos matemáticos. Nesse contexto foram desenvolvidos três projetos, a partir do 

século XIX: o logicista, o formalista e o construtivista (BARKER, 1976). A principal 
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contribuição do século dezenove foi o reconhecimento de que a matemática “não é uma 

ciência natural, mas uma criação intelectual do homem” (BOYER, 1974, p. 440).  

O projeto logicista caracterizava-se por fundamentar a Matemática nas leis gerais da 

lógica, o que não foi possível por contradizer o que postula o princípio da não-contradição3 

Por exemplo, o robô A tem em sua programação a ordem para desligar todos os robôs que não 

desliguem a si mesmos. Pergunta: O robô A desliga a si mesmo? O paradoxo está no fato de 

que se ele se auto-desliga, estaria desligando um robô que não desliga a si mesmo e se não o 

fizesse, estaria deixando de desligar um dos robôs que não se desliga a si mesmo. Esse 

exemplo de contradição deve-se a Russell (BOYER, 1974, p. 444) e é de grande importância 

porque revela uma inconsistência fundamental num dos fundamentos logicistas que sustentam 

a Teoria dos Conjuntos. Esse filósofo acreditava que todos os paradoxos assentavam sua 

origem num “Círculo vicioso”. Se, admitindo que uma dada coleção tivesse um total, ela teria 

elementos definíveis apenas em termos desse total, então a coleção não teria um total. Com o 

uso dessa idéia, propôs uma teoria, em seu livro Principia Mathematica, a teoria dos tipos, que 

restringia os axiomas relativos à matemática de tal maneira que todos os paradoxos fossem 

eliminados.  

Assim, o uso da lógica deixava de ser um princípio e se restringia ao método de obter 

todas as conclusões legítimas em qualquer argumentação e sobre qualquer conteúdo. A partir 

daí, seriam estabelecidas teorias formais consistentes4, cada vez mais abrangentes, até que se 

alcançasse a formalização completa5 da Matemática. Desse modo, não existia nessa nova 

corrente a rejeição da lei lógica do terceiro excluído, pois com a nova estruturação da 

                                                 
3 O princípio da não contradição afirma que algo não pode ser e não ser ele mesmo. 
4 Uma teoria é dita consistente se, dentro dela, é impossível demonstrar uma proposição e, ao mesmo tempo, a 
negação da proposição (MACHADO, 1987, p.34). 
5 Uma teoria é dita “completa se toda fórmula bem-formada, de acordo com regras inicialmente estabelecidas, 
ou é um teorema ou a sua negação o é”(MACHADO, 1987, p.35). 
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matemática, as sentenças, aparentemente dotadas de significado, como a do robô A, não 

passariam de absurdos, não exprimindo, de modo algum, um enunciado.  

As esperanças dos formalistas quanto à completude se esvaíram quando Gödel, em 

1931, empregando uma engenhosa cadeia de raciocínios matemáticos demonstrou que a 

completude é incompatível com a consistência, nos sistemas de maior importância (BOYER, 

1974). Como afirma Tenório (2001, p. 46), os dois resultados obtidos por Gödel foram 

desastrosos para a proposta formalista. 

1. Uma prova absoluta de consistência para sistemas abrangentes (por exemplo, 
que contenham a aritmética) é altamente improvável e, seguro, dentro do 
próprio sistema impossível; 

2. é sempre possível construir enunciados, a partir das regras de uma teoria 
formal, que não são dedutíveis do conjunto de axiomas de tal teoria e, mais 
ainda, com qualquer conjunto aumentado finito de axiomas, é sempre possível 
construir, dentro dessa teoria formal, uma nova proposição indecidível. 

 

Em oposição aos projetos acima, surgiram os intuicionistas, que adotaram uma 

posição diferente, construindo entidades abstratas, a partir da intuição do matemático, 

prescindindo, assim, da redução aos aspectos considerados pela lógica. As dificuldades que 

tiveram os logicistas e formalistas estavam ligadas à forma como pensavam a Matemática. 

Essas correntes consideravam que a Matemática era formada de duas partes, uma que era 

autônoma e outra que dependia da linguagem. Os intuicionistas, por outro lado, consideravam 

a Matemática como uma atividade auto-suficiente, que não poderia ser reduzida a uma 

linguagem, estando dessa forma forçosamente atrelada à lógica para ser aceita. Assim, seria 

possível construir enunciados que não poderiam ser considerados “a priori” como verdadeiros 

ou falsos. Desse modo, os intuicionistas desviaram-se dos problemas ocorridos no formalismo 

e no logicismo, afirmando que “O princípio básico de que todas as entidades matemáticas 

devem ser construtíveis implica, necessariamente, na rejeição do terceiro excluído” 

(MACHADO, 1987, p. 40). 
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Assim, os projetos formalista, logicista e intuicionista padeciam do mesmo defeito, 

isto é, aceitavam os postulados e axiomas e, a partir deles, desenvolviam seus argumentos. 

Portanto, quando se colocam postulados em uma determinada teoria abre-se espaço para 

questionamentos e dúvidas. Dessa forma, o mito de Euclides, que foi usado pelos racionalistas 

para confirmar a visão de mundo diante dos empiristas, perdeu a força da validade. Para os 

racionalistas, a Matemática era o melhor exemplo para confirmar sua visão de mundo. Por 

outro lado, para os empiristas ela era um contra-exemplo, difícil de ser explicado (DAVIS e 

HERSH, 1985). 

Continuando a discussão sobre o saber matemático e sua adequação à realidade, 

Lakatos (1976) adotou a perspectiva de Popper, na qual a teoria científica será sempre 

conjectural e provisória. Assim, não seria possível confirmar a veracidade de uma teoria pela 

simples constatação de que os resultados de uma previsão, baseada na mesma, foram 

verificados. Porém, a teoria não se sustentaria se fosse contrariada pelos fatos. Com isso, 

Lakatos aproximou a Matemática das Ciências Naturais. Mesmo assim, existem filósofos e 

educadores matemáticos que não adotam a perspectiva do “falibilismo”, por considerarem-na 

internalista e inadequada para servir de “base epistemológica” em estudos na Educação 

Matemática (GARNICA, 1999). 

 

1.2 Evolução do conceito de volume 

 

Nossa discussão acima, sobre a evolução da Matemática, fornece pistas de como o 

cálculo do volume era feito na época dos egípcios. No papiro de Moscou e no de Rhind 

existem problemas, que tratam do cálculo do volume do tronco de pirâmide, do volume da 

pirâmide, cálculo da medida da capacidade do celeiro ou a quantidade de cevada necessária 
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para a preparação de pães ou cerveja (BUNT, JONES e BEDIENT, 1997). Nesses problemas 

encontramos o modo de resolução, sem as devidas explicações, que possibilitassem o 

entendimento do processo adotado. Dessa forma, o conhecimento era concentrado em 

pessoas, escribas, que não estavam interessadas em ensinar a outras. Além disso, esses 

escribas pareciam conhecer fórmulas para o cálculo da medida do volume de alguns sólidos 

geométricos. Portanto, os conhecimentos egípcios sobre o volume apresentavam 

características de supervalorização dos números, no sentido de comparações de volumes, de 

forma indireta, tendo como base uma fórmula, implícita, que sustentava os resultados. Além 

do mais, os conhecimentos revelados nos papiros, na sua grande maioria, são práticos e o 

elemento principal nas questões eram cálculos. 

A maioria dos problemas contidos nos papiros, que envolvia volume, sugere que o 

volume era considerado como espaço ocupado ou a ser ocupado. Dessa forma, os problemas 

do cotidiano, que envolviam armazenagem de víveres ou o cálculo da medida do tronco de 

pirâmide, sugeriam a preocupação de revelar se o espaço considerado era suficiente para 

conter ou não as coisas (por exemplo, objetos e líquidos). Não existia a preocupação de 

extensão do conceito. Dessa maneira, não se encontram discussões ou preocupações com o 

cálculo de volumes de objetos matemáticos infinitos ou muito grandes, pois o sistema de 

representação numérico dessa época não comportava esse tipo de cálculo. 

Essa tendência de supervalorização dos números atingiu seu ápice na escola 

pitagórica. Entretanto, o aparecimento dos números irracionais, como já foi discutido, abalou 

o reinado absoluto dos números. Discussões mais profundas, relativas à demonstração de 

fórmulas, só começariam a acontecer na época de Arquimedes. Boyer (1974) abre uma 

discussão a partir da hipótese que Demócrito poderia ter acrescentado alguma coisa ao 

conhecimento egípcio, que era a demonstração, mesmo que inadequada, da fórmula do 

volume da pirâmide. Esse cálculo utilizaria teorias que estavam além do desenvolvimento 
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conceitual dessa época. Além disso, a doutrina física do atomismo6 de Demócrito guardava o 

gérmen do cálculo infinitesimal para o cálculo do volume da pirâmide.  

“Talvez Demócrito tenha demonstrado que um prisma triangular pode ser 
dividido em três pirâmides triangulares que são, duas a duas, de mesma 
altura e de áreas da base iguais e depois deduziu, assumindo que as 
pirâmides de mesma altura e bases iguais são iguais, o teorema egípcio 
familiar. Essa pressuposição só pode ser justificada por aplicação de técnicas 
infinitesimais” (BOYER, 1974, p. 59). 

 

Essa discussão apresenta algumas dificuldades na criação de fórmulas algébricas que 

permitissem sua utilização na prática cotidiana. Teria que se descobrir essa fórmula e provar 

que ela funcionava. Nesse sentido, as regras usadas pelos egípcios na resolução dos problemas 

não tinham demonstrações conhecidas, apenas funcionavam. Além disso, mostra uma das 

primeiras noções do uso da Física na Matemática. 

A partir da perspectiva de que os números não conseguiriam representar, com 

eficiência, a realidade, uma vez que não havia a possibilidade de determinar a medida da 

diagonal de um quadrado de lado 1, nem a medida do volume da esfera, os pitagóricos 

perderam a condição de detentores da verdade absoluta. Essa situação, supostamente, criou o 

ambiente propício para que os geômetras desenvolvessem a teoria das proporções, criada por 

Eudoxo e exposta nos livros de Euclides, que permitiu justificar a existência de um número 

entre dois números racionais e com isso abriu caminho para o surgimento dos números 

irracionais.  

Antes disso, porém, o conceito de Volume era trabalhado pelos geômetras com 

instrumentos, o que foi olhado com reserva pelos matemáticos posteriores a Platão. Para este, 

o conceito de Volume, embora calculado por instrumentos, como régua e compasso, era um 

conceito abstrato, que poderia ser representado na realidade através desses instrumentos. 

                                                 
6 Atomismo é uma doutrina de Demócrito em que “todos os fenômenos deviam ser explicados, ele argüia, em 
termos de átomos rígidos infinitamente pequenos e variados (em tamanho e forma) que se movem 
incessantemente no espaço vazio. A criação de nosso mundo, e de inúmeros outros também, resultou de uma 
ordenação ou coagulação dos átomos em grupos com certas semelhanças”(BOYER, 1974, p. 58). 
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Dessa forma, encontramos relevantes contribuições de Eudoxo, discípulo de Platão, para a 

compreensão do conceito de Volume: a demonstração de que o volume do cone é um terço do 

volume do cilindro de mesma base e mesma altura; e as provas dos teoremas sobre área e 

volume de esferas (BOYER, 1974). Para isso, Eudoxo usou sua “propriedade da exaustão”7 

usando uma figura conhecida, o cilindro, para determinar o volume de uma figura desconhecida, 

o cone. Além disso, os gregos tinham conhecimento do princípio da exaustão, “o excesso pela 

qual a maior de duas áreas diferentes excede o mínimo, tendo sido somado continuamente a 

ela, é feito exceder qualquer dada área finita”8 (EUCLID, 1956, p. 234,  tradução livre). Esse 

princípio foi usado para demonstrar diversos teoremas sobre áreas e volumes de figuras 

curvilíneas. A figura1 apresenta um exemplo do uso desse princípio (SELDIN, 1990) para o 

cálculo da área de um círculo. 

 
Figura 1 - PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO 

 

 

Fonte: Adaptação de Seldin (1990, p. 1). 

 

Querendo calcular a área de um quadrado de apótema h e lado s, se fracionamos esse 

quadrado em quatro triângulos de base s, altura h a área de cada triângulo será hsS
2
1

=∆ , e 

                                                 
7 “Se de uma grandeza qualquer subtrairmos uma parte não menor que a sua metade e do resto novamente 
subtrai-se não menos que a metade e se esse processo de subtração é continuando, finalmente restará uma 
grandeza menor que qualquer grandeza de mesma espécie” (BOYER, 1974, p. 67). 
8 “The excess by which the greater of two unequal areas exceeds the less can, if it be continually added to itself, 
be made to exceed any assigned finite area” (EUCLID, 1956, p. 234). 
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assim, podemos determinar a área do quadrado hpshhsS
2
1)4(

2
1

2
1.4 ==⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= , em que p 

corresponde ao perímetro do quadrado (p = 4s).  

Agora, se considerarmos um octógono regular de lado s e quisermos calcular a sua 

área, dividimos essa figura em oito triângulos de área hsS
2
1

=∆ e determinamos a área do 

octógono somando as áreas desses triângulos. Dessa forma, obtemos: 

hpshhsS
2
1)8(

2
1

2
18 ==⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= , em que p = 8.s corresponde ao perímetro do octógono. Assim, 

chega-se à conclusão que a área de um polígono regular é dada por hpS
2
1

= . Desde que o 

círculo parece ser um polígono regular com um número infinito de lados, a fórmula rCA
2
1

=  

permitirá calcular a área do círculo de raio hr ≅  e perímetro pC ≅ . 

Na época do Renascimento esse método foi difundido para ser usado, 

preliminarmente, para se determinar volume e área de objetos geométricos (BERGAMINI, 

1965). Por ser trabalhoso e longo esse método requeria, muitas vezes, conhecimento de 

resultados precedentes, de modo que, a rigor, nem sempre se podia provar o resultado final. 

É importante destacar que os geômetras euclidianos suplantavam a necessidade do uso 

das frações pela noção de razão de comprimentos de dois segmentos, ou de duas linhas 

poligonais ou de duas áreas, ou de dois volumes. Os gregos englobavam comprimentos, áreas 

e volumes no conceito geral de grandeza e definiam uma grandeza como “... uma parte de 

uma grandeza, a menor da maior, quando ela mede a maior”9 (EUCLID, 1956, p. 113, 

tradução livre). Assim, o volume é pensado como parte de um volume e, desta maneira, 

sugere que o volume seja pensado como parte de um todo que pode ser comparado com outro. 

                                                 
9 “A magnitude is a part of a magnitude, the less of the greater, when it measures the greater”(EUCLID, 1956, p. 
113 ) 
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A regularidade com que se avolumavam os conhecimentos geométricos e as respostas 

que os geômetras gregos deram a esses problemas cruciais relativos à irracionalidade 

tornaram esses geômetras porta-vozes do conhecimento dito verdadeiro. Assim, todo 

conhecimento contido nos livros de Euclides passou a ser considerado como base do 

conhecimento matemático.  

O império das formas estava consolidado e continuaria aumentando sua influência no 

decorrer dos séculos. Nesse contexto, o conceito de Volume estava mais ligado à forma do 

objeto. Essa tendência começaria a mudar com Arquimedes (225 a.C), que em seu método, 

trataria o problema de determinação do volume a partir de uma comparação de massas. 

O procedimento usado por esse teórico (ARCHIMÈDE, 1970a), parte de 

comprovações de resultados do universo físico. Seus desenhos sugerem, inicialmente, um 

amálgama consistente entre a massa e o volume. Esses desenhos representam objetos que são 

constituídos de massa. Assim, Arquimedes utilizou resultados do universo físico, partindo da 

premissa que corpos de pesos iguais se equilibram em distâncias iguais e os centros de 

gravidade dos objetos semelhantes são coincidentes, que parece uma suposição plausível. 

Esse procedimento formata uma aplicação da Matemática à Física, criando possibilidades de 

se usar ferramentas matemáticas, como a simetria e a semelhança de figuras planas, para 

demonstrar que essas suposições, muitas vezes, podem ser derivadas para o campo das figuras 

espaciais e também são demonstráveis no campo matemático. Por conseguinte, explicitam as 

suposições do mundo físico, extraindo suas implicações lógicas e depois, voltam ao mundo 

físico para testá-las. Quando Arquimedes provou que os centros de gravidade dos 

paralelogramos se encontram na interseção das diagonais, ao menos uma das suposições 

plausíveis, ele mostrou que os centros de gravidade devem estar no ponto mencionado no 

campo físico. Assim, podemos acreditar que, após cortar em fatias finas um paralelogramo e 
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tentar equilibrá-las, ele acreditava que a soma delas equivalia à área desse paralelogramo 

(ARCHIMÈDE, 1970a).  

Uma discussão mais aprofundada sobre o método utilizado por Arquimedes para 

comparar o volume de dois objetos mostra que ele colocava esses objetos numa balança de 

dois braços. Se a balança estivesse equilibrada os volumes seriam idênticos (ARCHIMÈDE, 

1970a). Apesar de esse seu método levar a uma associação entre os conceitos de volume e 

massa, em alguns momentos ele conseguiu criar situações em que expõe a distinção entre 

esses conceitos, como é o caso do problema da coroa do rei Heron (BOYER, 1985). Nesse 

caso, um conjunto de conceitos aparece imbricado com o conceito de Volume, como o de 

densidade e o de peso. Alguns desses fazem parte de todos os seus tratados. 

Muitas das descobertas de Arquimedes foram escritas em papiros e o seu “Método”, 

no qual reivindicou ter inventado um procedimento que permitia usar a Física, mais 

especificamente, princípios da estática, para deduzir resultados matemáticos, foi usado para 

determinar o volume da esfera. Atualmente tem-se conhecimento da existência de sete 

tratados (ARCHIMÈDE, 1970b), que propõem em sua maioria, uma interligação entre a 

Física e a Matemática.  

Em carta enviada a Eudoxo, Arquimedes apresentou suas expectativas sobre seu 

método e a forte inter-relação que ele observava entre os conceitos que estão diretamente 

ligados à Física e aqueles ligados à Matemática. Ele confiava tanto no seu método, a ponto de 

afirmar que o mesmo poderia servir de demonstração da igualdade entre áreas e volumes de 

objetos. Apesar disso, ele assumia que suas descobertas, para serem aceitáveis, requeriam o 

auxílio de ferramentas matemáticas, que em conexão direta com a lógica, validariam os 

resultados obtidos mecanicamente (BOYER, 1974). 

A leitura direta do texto (ARCHIMÈDE, 1970a) sugere que o uso das propriedades 

dos objetos físicos nas suas pressuposições iniciais e nas suas demonstrações utilizava 
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argumentos estritamente geométricos. Suas discussões exploravam elementos (objetos 

geométricos), que são considerados sem espessura e de massa uniforme, sobressaindo, nesse 

caso, o amálgama entre os conceitos de volume o de massa. Os objetos geométricos, como o 

paralelogramo, têm incluídas algumas das suas propriedades físicas. Esse paralelogramo tem 

"peso" que corresponde simplesmente à sua área. No cálculo do volume de sólidos, 

Arquimedes usou seus diagramas, como material de apoio, o que evidencia uma conexão 

entre o desenho, a figura geométrica e a explicação da demonstração das proposições, antes 

que ele pensasse nas proposições propriamente ditas.  

É importante ressaltar que a principal característica do método de Arquimedes é a 

construção de demonstrações a partir de resultados obtidos empiricamente e a sua posterior 

validação, usando ferramentas matemáticas. Assim, ele defendeu um ciclo que iniciava na 

Física, ia para a Matemática e retornava para a Física. 

A maneira como Arquimedes construiu o conceito de volume é substancialmente 

diferente dos gregos. Seu método sugere que ele se apóie em instrumentos de comparação 

mecânicos e na equivalência de comprimentos e áreas para determinar o volume. Nesse 

sentido, existe um trabalho com comparação de grandezas, mas em um sentido mais amplo do 

que aquele adotado pelos geômetras gregos. 

O volume é uma grandeza geométrica e a comparação do volume de dois sólidos 

geométricos é uma operação no campo geométrico. A medida significa a representação dessa 

operação geométrica, usando uma ferramenta matemática. Assim, como foi discutido acima, a 

descoberta da incomensurabilidade foi desastrosa para o projeto pitagórico, que considerava  

que tudo podia ser representado por números. Uma conseqüência disso foi a incapacidade 

numérica para poder representar todos os objetos geométricos e, dessa forma, as operações 

entre as medidas das grandezas não poderiam ser efetuadas, em sua totalidade. Assim, os 

números e a geometria estavam separados. 
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Embora a Geometria tivesse exposto a irracionalidade, fora desse campo, a 

Matemática não conseguia esse feito. Só em 1860 apareceu uma construção axiomática dos 

números reais, que resolveria o problema da irracionalidade. Essa estrutura teórica 

considerava apenas uma espécie de “objetos” primitivos, chamados números reais e três 

relações primitivas entre esses objetos: relação de ordem, x ≤ y, entre dois números reais; 

relação de adição, z = x+y, entre três números reais e a relação de multiplicação, z = xy, entre 

três números reais. Além disso, essa estrutura utilizava dezessete axiomas, que permitiam 

construir todo o conjunto dos números reais (LIMA, 1981). Dessa maneira, depois de vários 

séculos, foi possível reatar o vínculo entre a geometria e os números. 

Dois aspectos relevantes na evolução do conceito continuaram sem ser resolvidos 

pelos matemáticos gregos. O primeiro era relativo à dinâmica. Para os geômetras, os objetos 

geométricos eram considerados estáticos e o cálculo do volume era feito a partir da figura já 

predeterminada, como podemos observar nas obras de Euclides (EUCLID, 1956). Essa forma 

de pensar sobre o volume era, também, compactuada por Arquimedes em seus fundamentos 

teóricos. O segundo aspecto era relativo ao cálculo do volume de sólidos geométricos 

irregulares. Nas obras de Euclides e de Arquimedes, não se percebe um método, eficiente, 

para calcular o volume desse tipo de sólidos, embora eles conhecessem a maneira de se 

encontrar o volume de alguns sólidos redondos, como esfera, cone e cilindro. 

A evolução da sistematização de uma teoria que explicasse o movimento da partícula, 

que permitia calcular exatamente o movimento de qualquer corpo submetido a uma força e a 

criação e desenvolvimento do Cálculo forneceram as ferramentas necessárias para realizar os 

cálculos das medidas do volume de sólidos geométricos. 

Três ferramentas matemáticas que foram criadas por Newton, no século XVII, limite, 

derivado e a integral, interligados conceitualmente mostraram como calcular a área de uma 
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região limitada. Assim, foi criada uma relação da fórmula de integração e com o conceito 

geométrico de Área. Por exemplo, dada uma função f(x) contínua e não-negativa no 

intervalo bxa ≤≤  a região sob o gráfico entre x = a e x = b, Figura2, tem área dada por 

)()( xAdxxf
b

a
=∫ . Porque a fórmula de integração por áreas funciona? Suponhamos que uma 

função real, contínua, e não negativa no intervalo bxa ≤≤ . Para qualquer valor de x neste 

intervalo, seja )(xA a área da região sobre o gráfico de f, entre a e x . Note que )(xA a área é 

uma função de x  no intervalo por bxa ≤≤ . Se considerarmos o quociente 
h

xAhxA )()( −+ . 

O numerador )()( xAhxA −+  é a área sob a curva, entre x  e hx + . Se h  for pequeno, a área 

será aproximadamente a mesma do retângulo de altura )(xf e largura h . Assim, 

hxfxAhxA )()()( ≅−+ e, portanto )(')()(lim
0

xA
h

xAhxA
h

=
−+

→
. Dessa forma 

)()()(')( aAbAdxxAdxxf
b

a

b

a
−== ∫∫ . Como 0)( =aA então )()( bAdxxf

b

a
=∫ (HOFFMAN, 

1990). 

Figura 2 –  GRÁFICO DA FUNÇÃO 

 

Portanto, por processo semelhante, conseguiremos “determinar o volume de vários 

tipos de sólidos irregulares” (BERGAMINI, 1965, p. 108). Esta evolução na forma de pensar 

o Volume permitiu calcular sua medida em sólidos geométricos de formas irregulares e, além 
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disso, com as ferramentas matemáticas criadas por Newton, limite, derivada e integral 

permitiram os matemáticos calcular o volume de uma grandeza que podia variar.  

 

1.3 A Teoria de Hassler Whitney: Matemática aplicada às Grandezas Físicas 
 

 

Diversos modelos matemáticos foram desenvolvidos com o objetivo de estruturar os 

fenômenos relativos às grandezas, como os de Kirsch (1968), Steiner (1969), Rouche (1992) e 

de Whitney (1992). Todos esses modelos propõem justificar certas operações que são feitas, 

costumeiramente, nas salas de aulas e que não se apóiam em nenhum deles. Essa questão 

torna-se importante quando se discutem questões relativas ao processo de ensino-

aprendizagem como “o que significa 200 cm = 2 m? ... 2 N x 3 m = 6 J (Diz-se aqui: “dois 

newtons vezes três metros é igual a 6 joules”)” (BELLEMAIN e LIMA, 2002, p. 9).  

Além dessa questão, o estudo da grandeza focado apenas no cálculo de sua medida em 

situações diversas não é suficiente para que o aluno construa uma compreensão mais ampla 

sobre a grandeza. A comparação dos volumes de objetos diferentes e a medição de volumes 

com unidades de medidas não convencionais são atividades que possibilitam ampliar a 

construção do entendimento do que é medir. 

Os problemas que decorrem, também, relativos a álgebra que é usada na matemática 

toma aspectos de adivinhações quando é usada em algumas operações que usam unidades de 

medidas de grandezas diferentes. Por exemplo, quando queremos somar duas medidas de 

volume a álgebra que se usa permite-nos fazer 2 m3 + 3m3 = 5 m3 ou 2 m . 3m2 = 6 m3. 

Assim, o ensino da álgebra auxiliaria na aprendizagem quando da conexão com operações 

entre monômios 2x +3x=5x ou, 2x . 3x2 = 6 x3 que é feita na sétima série do nosso ensino 

fundamental.  
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Se fosse adotado um dos sistemas axiomáticos que permitisse operar com grandezas 

poderíamos criar conexões com o trabalho do professor e o processo de ensino-aprendizagem 

colaboraria com o trabalho dos professores no sentido de que erros observados por Vergnaud 

(1983a) como, 2m + 3m = 5m2 ou 2m . 3m = 6m fossem mais bem compreendidos e assim 

fossem desenvolvidas estratégias de ensino-aprendizagem para os alunos não cometê-los.  

Como podemos explicar ao estudante que a álgebra que o ajuda a modelar seus 

experimentos não funciona para operações do tipo:  

8m/2m = 4 m quando algebricamente seria 8m/2m = 4. 

Ou ainda, que 10 dm3 + 10 l = 20 l são grandezas de espécies diferentes e que, 

teoricamente, essa operação não poderia ser efetuada, pois, ainda, não aprendeu uma teoria 

matemática que explicasse a adição de uma medida de espécies diferentes. 

A questão de operações entre grandezas não tem uma teoria matemática, que seja 

aplicada ao ensino, que a sustente. 

A frase 5 gatos + 6 gatos = 11 gatos não está numa linguagem matemática. 

A frase Área da Base x Altura = Volume não está definida na Matemática. 

Não existem estudos que tratem a questão da dimensionalidade da grandeza no ensino 

médio. Esses estudos aparecem no ensino superior, como dimensão de um espaço vetorial, 

mas sem conexão com o ensino de grandezas, no ensino fundamental e médio. 

Poderíamos, nesse momento, pensar que a operação com grandezas não pertence ao 

campo teórico da Matemática, contudo seria no mínimo um paradoxo por dois motivos 

básicos. Primeiramente as operações com grandezas são executadas pelos matemáticos e 

professores. Como poderia ser desprezada? E ainda, como é que um matemático geômetra 

Whitney Hassler (1968a,1968b) propõe uma teoria que permita, dentro de uma estrutura 

matemática subjacente, escrever e sanar as dificuldades da ausência de um modelo 

matemático para operações com grandezas. 
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O modelo usado tradicionalmente propõe que o resultado de uma medição seja 

expresso em termos de medida. Para isso são usados os conjuntos dos números, naturais, N, 

inteiros Z, racionais Q e reais R. Assim, quando se diz a medida da capacidade de um 

recipiente é 25 m3. O número 25 expressa a “medida” e m3 mostra a unidade de medida que 

está sendo usada. A densidade de um corpo A é 16 g/cm3. O número 16 é a medida da 

densidade do corpo e “g” e “cm3” são as unidades que serão usadas. 

A análise dimensional, no âmbito da matemática, passou a ter um sentido diferente do 

de Poincaré (1905) com o trabalho de Hassler Whitney (1968a,1968b) que parte da definição 

do que ele chamou de ‘domínios de quantidades’, ou ‘domínios de grandezas’ que conteria as 

grandezas, comprimento, área, volume, massa, densidade, tempo, etc. –, formando um espaço 

mais geral, denominado ‘estrutura de quantidades’, ou ‘estrutura de grandezas’. Nesses 

espaços mais gerais ficam definidas as operações de adição e de multiplicação por um escalar 

e de divisão de uma grandeza por outra, de modo que ganham significado expressões do tipo 

G = k Aα Bβ Cγ, em que α,β, γ e k representam números reais, e A, B, C simbolizam 

grandezas. A dimensão da grandeza G é dada pela soma dos expoentes das grandezas. Como 

toda mecânica é baseada na massa M no comprimento L e no tempo T .O volume G teria um 

caráter tridimensional ao considerarmos o volume como o produto de três comprimentos G = 

k. L.L.L = k.L3 como grandeza geométrica ou 
..ML

Mk
d
MkG 3-== com a razão entra a massa 

M e a densidade dessa massa relacionando-se com grandeza física.  

Assim, o volume estaria em S, estrutura de quantidade, Whitney (1968a,1968b) dá 

uma estrutura de espaço vetorial a esse conjunto, em que contém os números reais e um 

subconjunto S+ de S, também são definidas uma operação binária de multiplicação em S e 

uma de potenciação de S+ em um conjunto R* (ou Q ou R), conjunto dos números reais não 
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nulos (ou números racionais ou números reais), sujeita as propriedades relativas ao espaço 

vetorial. 

Os elementos de S+ são quantidades positivas, S- é dito quantidade negativa de S e na 

sua forma negativa. Por exemplo, massa, comprimento são quantidades naturalmente 

positivas enquanto velocidade pode ser negativa. Com a estrutura acima poderemos operar 

com grandezas escalares. 

Cada elemento x de S é colocado como um “biray” é da forma [x] ={ax; a∈R}. A 

parte positiva [x]+ de [x] é chamado de “ray”. Assim, [2 m3]=[2000 dm3] =[2000 L] trata da 

“dimensão” volume. S. Nessa teoria os elemento da estrutura é uma dimensão. A dimensão 

área, a comprimento, densidade dentre outras. Essa igualdade reside no fato, provado por 

Whitney que dois “biray” são isomórficos10.  

Isso permite justificar operações que são feitas para determinar, por exemplo, o 

volume do paralelepípedo com área da base 4 m2 pela altura 2 m como produto da área pelo 

comprimento. (4 m2).( 2 m)=(4.2)(m2).(m)=8 m3.  

As leis físicas do movimento têm relação com o tempo, massa e comprimento. 

Quando colocamos elementos na estrutura S, queremos que essas leis sejam invariantes por 

transformações em S. Isso quer dizer que as leis não dependem da escolha das unidades nas 

quais elas são expressas. Assim, necessitamos do conceito matemático de invariância para que 

possamos desenvolver idéias sobre o trabalho com análise dimensional.  

                                                 
10 Um homomorfismo  φ de um sistema X em um sistema X’é uma relação que preserva todas as propriedades do 
sistema. Se essa relação é bijetora diremos que φ é um isomorfismo. φ é um ontomorfismo se a imagem de X são 
todas de X’. (WHITNEY, 1968b, p.560). 
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A semelhança Φ da estrutura de quantidades S é um isomorfismo de S nele mesmo 

que preserva a tipo: [Φ(x)]=[x]. Com esse conceito, associado ao conceito de função 

homogênea11 Whitney(1968b) prova o teorema Pi subsidia o método da análise dimensional.  

O teorema PI diz que quando uma relação completa entre quantidades físicas 

dimensionais é expressa em formas  dimensionais, o número de quantidades independentes 

que aparecem nelas será reduzido da forma original n para n-k onde k é o número de máximo 

do n original que é dimensionalmente independente.  

O teorema PI diz por que equações físicas completas devem ser dimensionalmente 

homogêneas, uma simplificação de qualquer de tal equação em uma forma dimensional 

apropriada reduzirá o número de quantidades independentes no problema por k. Isto pode 

simplificar o problema enormemente, como será evidente do exemplo que segue. Esse 

teorema nos diz somente o número de quantidades dimensionais que afetam o valor de uma 

particular variável dimensional dependente. Não nos diz as formas das variáveis dimensionais 

nem diz nada a respeito da análise dimensional sobre a forma da relação funcional expressada 

pela equação (2). Essa relação tem que ser descoberta através de experimentação ou 

resolvendo o problema teoricamente. 

Façamos uma aplicação, considere um cubo de lado L. O volume V desse cubo pode 

ser obtido pelo produto da base B pela altura h, V = B.h. No primeiro membro temos [V]. 

Como V depende do comprimento L  temos L3, no segundo temos [B].[h] como tanto a base 

quanto a altura dependem de L teremos, respectivamente, L2 e L. e daí no segundo membro 

teremos também, L3. Como as parcelas dos dois membros foram de iguais a equação é 

dimensionalmente homogênea. Isso quer dizer que essa fórmula é valida em S. 

                                                 
11 “Seja sΓΓΓΓ ...,, 21 ray em S+  a função Γ→ΓΓΓ sf ...,: 21 é homogênea se é invariante sobre semelhança φ 
de S; tal que, f(φ(x1), φ(x2), ... , φ(xn))= φf(x1, x2, ... , xn)” Whitney(1968b, p. 578) 
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Um exemplo da aplicação do Teorema PI. Sabemos que o volume V depende da 

massa M e da sua densidade d, isto é, V = f(M.d) poderemos escrever V = a. Mr. ds ou como 

“biray” [V] = [M]r. [d]s. como  V depende do comprimento L temos 
s3r3 ).(M.LML −=  e 

3ssr3ssr3 .LM.L.MML −+− == e daí, r+s=0 e –3.s = 3 portanto, s = –1 e r = 1. Retornado a 

fórmula poderemos escrever V = a. M1. d-1  e daí teremos d
MaV =

. 

 

1.4 A estrutura axiomática para o conceito de grandeza 
 

A estrutura discutida a seguir são adaptações das apresentadas por Bellemain e Lima 

(2002), nesse trabalho é proposta uma fenomenologia didática para o conceito de grandeza e 

“calcada na segunda parte do livro de Nicholas Rouche, Les sens de la mesure: des grandeurs 

auxs nombres rationels”.  

Uma das estruturas matemáticas que é encontrada nos livros matemáticos adota as 

expressões ‘sólido geométrico’, ‘sólido’, ‘figura geométrica’, ‘figura’ significam um 

subconjunto limitado do espaço euclidiano tridimensional12 e o conceito da medida do volume 

de sólidos geométricos, partimos da definição de f, chamada função volume (ou, mais 

simplesmente, volume). Essa função a cada sólido A, de um dado conjunto S de sólidos, 

associa um número real não negativo, que possui as seguintes propriedades: 

I – Positividade 

Se A tem interior não-vazio, f(A) > 0, para todo A pertencente a S. Uma figura que 

possui interior não vazio tem volume positivo. 

II – Aditividade 

                                                 
12 “Seja n um número natural. O espaço euclidiano n-dimensional é o produto cartesiano de n fatores iguais a R: 
Rn =R × R × ... × R. Os pontos de Rn são, pois, todas n-listas x=(x1, ...,xn) cujas coordenadas x1, ...,xn, são 
números reais”. (LIMA, 1981, p. 1). 
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Se A e B são dois sólidos pertencentes a S e são “quase disjunto”, isto é, A ∩ B 

contém, no máximo, os pontos de suas fronteiras13, então:  

f (A ∪ B) = f (A) ∪ f (B). 

III – Invariância por isometrias14  

Se um sólido A é transformado no sólido B, de modo que a distância15 entre dois 

pontos quaisquer de A fica inalterada entre os pontos correspondentes em B, então:  

 f (A) = f (B). 

A primeira condição garante que o volume de um sólido é um número positivo; a 

segunda assegura que o volume de um sólido, composto de partes separadas ou justapostas, é 

a soma dos volumes de cada um delas, além disso, se cortarmos um sólido a soma das partes é 

igual ao todo. Por fim, a terceira propriedade nos diz que transformações geométricas, que 

mantêm distâncias entre dois pontos quaisquer, denominadas também ‘movimentos rígidos’, 

não alteram o volume de um sólido.  

Ao valor numérico f(A), atribuído ao volume do sólido A, denominamos medida de 

volume de A; dizemos também que A é mensurável com respeito à função f, ou, mais 

simplesmente, mensurável. O conjunto S pode, assim, ser chamado de conjunto dos sólidos 

mensuráveis.  

                                                 
13 Segundo Lima (1981, pp. 35, 10) “Dados um conjunto X e um ponto a∈Rn, há três possibilidades que se 
excluem mutuamente: ou a∈int X, ou a∈int (Rn – X) ou então toda bola aberta de centro a contém pontos de X e 
pontos do complementar de X. Os pontos com esta última propriedade constituem ∂X, que chamaremos a  
13 Segundo Lima (1981, pp. 35, 10) “Dados um conjunto X e um ponto a∈Rn, há três possibilidades que se 
excluem mutuamente: ou a∈int X, ou a∈int (Rn – X) ou então toda bola aberta de centro a contém pontos de X e 
pontos do complementar de X. Os pontos com esta última propriedade constituem ∂X, que chamaremos a 
fronteira de X”. Consideramos “bola aberta de centro num ponto a∈Rn e raio r>0 é o conjunto de todos os 
pontos x∈Rn cuja distância ao ponto a é menor do que r”. 
14 Seja E = R × R × R um espaço euclidiano tridimensional. Segundo Lima (1995) uma função 

EE:T → chama-se uma isometria quando preserva a distancia entre os pontos X, Y∈E. 
15 Segundo Lima (1981, p.6) “Dados X, Y∈E, a distância de X a Y é definida por YXY)d(X, −= ”. Nesse 
sentido a distância de X = (x1, x2, x3) a Y = (y1, y2, y3) é um número real positivo tal que 

( ) ( ) ( )2
33

2
22

2
11 xyxyxy −+−+−=−= YXY)d(X, . 
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É um fato pouco intuitivo, mas passível de comprovação matemática, que existem 

sólidos geométricos para os quais uma função volume, com as condições acima requeridas, 

não está definida. Noutras palavras, existe sólido para os quais não podemos atribuir um 

volume. Por exemplo, se tomarmos um círculo de raio r, não nulo, num plano α e uma reta g 

que intercepte α em apenas um ponto. O sólido gerado pelo conjunto de todas as retas que são 

paralelas a g e passam pelo círculo tem volume, mas não poderemos determinar a sua medida.  

Um dos problemas matemáticos importantes é o de caracterizar o conjunto de sólidos 

geométricos que são mensuráveis com relação a uma determinada função f. No entanto, dada 

a complexidade de tal problema, vamos, nesta exposição, contornar a dificuldade, impondo 

condições adicionais relativas à função volume de modo que ela venha a estar definida numa 

classe de sólidos geométricos, suficientemente ampla, que inclua as figuras geométricas mais 

comuns na matemática escolar. Essas condições adicionais são traduzidas por axiomas, que 

serão expostos a seguir. 

IV – Soma e diferença de sólidos mensuráveis 

Se A e B são mensuráveis, então A U B e A \ B são mensuráveis, o último conjunto 

sendo formado pelos elementos de A que não pertencem a B. 

V – Existência de um sólido mensurável básico  

Um cubo é mensurável. 

VI – Mensurabilidade de uniões enumeráveis de sólidos mensuráveis 

Se A é limitado e 
U

∞

=

∈∈∀∈=
0

~,,,
n

nn SAAA SA,oaentNn com 
. 

Estabelecidas tais condições, podemos prosseguir na caracterização do conjunto dos 

sólidos mensuráveis.  

Tomemos um cubo U cujas arestas tenham comprimento 1 (um). Pelo Axioma V esse 

cubo é mensurável.  
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Definamos, então, uma função volume, fU : S → R+, tal que fU(U) = 1. 

Com essas convenções, diremos que fU(A) representa a medida de volume do sólido 

A, na unidade de volume U. O cubo U é, também, denominado cubo unitário. Nos textos 

matemáticos mais avançados a escolha acima é universal e, logo depois de estabelecida, fica 

subtendida, passando a serem usadas expressões do tipo: “O volume do prisma P é 2”, “O 

cubo B de volume 3”, etc. Omite-se, nessas expressões, a indicação da unidade de volume 

adotada. Além disso, designa-se por função (a função volume) o valor dessa função. Ambas 

as simplificações na linguagem são usuais e não causam dificuldades nos estágios mais 

avançados de compreensão dos conceitos envolvidos. 

Resulta, do que foi exposto anteriormente, que um sólido A que se possa construir 

como união finita de cubos unitários, quase disjuntos, é mensurável e fU(A) é o número de 

cubos unitários contidos nesse sólido. 

No próximo estágio intervém um instrumento fundamental, as fórmulas de volume. Se 

quisermos calcular o volume de um cubo, cuja aresta tem comprimento inteiro α, temos fU(A) 

= α3. Com o uso de técnicas matemáticas simples, ainda que laboriosas, é possível ampliar a 

validade dessa fórmula para cubos com arestas de comprimento racional. Contudo, para 

estender tal fórmula para o caso em que a aresta do cubo tem medida de comprimento 

irracional, é necessário adotarmos mais uma propriedade a ser verificada pela função fU, um 

axioma adicional, que inclua um processo de passagem ao limite. 

VII – Aditividade para uniões enumeráveis  

Se um sólido A pertence a S e  

( )U
∞

=

∞

=
+ ∑=∈∀=∩∈=

0 0
1 )(~,,,

n n
nnnnn AffAAeAAA A,oaentNnS com φ

, 

uma função fU, satisfazendo as condições citadas, está definida em todos os sólidos 

usualmente estudados na escola – cubos, prismas, pirâmides, poliedros, cones, cilindros, 



    

 

47

esferas, etc. Além disso, é possível provar que só existe uma função que satisfaça às 

condições acima. Mais precisamente, se g é uma função g: S → R+ com as propriedades 

acima, então, g = fU. 

 Observamos, em seguida, que, em geral, dado um sólido A, o cálculo do valor de 

fU(A) envolve a passagem ao limite de uma seqüência de valores, que são somas parciais da 

série 
f An

n
( )

=

∞

∑
0 , sendo tal a seqüência An que a união de seus elementos é igual ao sólido A. 

Dessa forma, surge o conceito de Volume aproximado de um sólido que, do ponto de vista 

das medições no mundo físico, é de fundamental importância. O valor fU(A) é, na prática, 

obtido pelo valor das somas parciais de 
f An

n
( )

=

∞

∑
0  com a aproximação desejada. 

Vejamos, agora, o que ocorre se escolhermos um outro sólido unitário W para definir 

uma função volume fw. Isso significa que fW  satisfaz as condições especificadas nos 

parágrafos anteriores e que fW(W) = 1. Seja λ = f Uw ( )  e tome-se a função g, definida pela 

igualdade 
g fW=

1
λ  . Tal função é, também, uma função volume em S, como é possível 

provar. Temos, então, 
( ) ( )g U f UW= =

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ =

1 1
1

λ λ
λ.

. Mas, sabemos que a única função que 

atende a esses pré-requisitos é fU . Logo, g fU= , isto é, 

1
λ

λ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ = ∴ =. .f f f fW u W u

. 

 Em resumo, dadas duas funções volume, f e h, elas diferem apenas por um fator de 

proporcionalidade. 

Dada uma função volume fU, definida em S, ela é sobrejetora, isto é, para todo λ є R+, 

existe um sólido A, tal que fU (A) = λ . Em contrapartida, dois sólidos diferentes podem ter o 

mesmo volume, ou seja, fU não é uma função injetora. (Existem A, B tais que fU(A) = fU(B)). 

Dessa maneira, no conjunto dos sólidos mensuráveis S podemos definir uma relação de 
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equivalência16 ~, tomando A ~ B se, e somente se, fU(A) = fU(B). O conjunto S, dos sólidos 

geométricos, fica, então, dividido em classes disjuntas, que, em verdade, são as imagens 

inversas com respeito à função fU, de cada número real positivo λ. Essas classes, ditas classes 

de equivalência17, independem, além disso, da função volume escolhida, desde que tal função 

respeite as condições referidas anteriormente. Com efeito, se partirmos de uma outra função 

volume g, sabemos que existe um número real µ tal que g = µ fU. Conseqüentemente, se dois 

sólidos A e B estão numa mesma classe, segundo fU (fU (A) = fU (B)), também estão na 

mesma classe, segundo g. Portanto, o conjunto dos sólidos S fica dividida em classes 

disjuntas, Sµ, uma para cada número real µ. O conjunto dessas classes, S, é o conjunto dos 

volumes. Dado um sólido A, sua classe, A, é o volume A, que é o conjunto de todos os 

sólidos que têm o mesmo volume que A, quando medidas por qualquer função volume. 

O volume como uma classe de equivalência de sólidos de mesmo volume, segundo 

uma dada função volume, fornece-nos um exemplo de construção de uma estrutura abstrata 

para o conceito de Volume como grandeza.  

Um tratamento mais detalhado desses conjuntos dessas classe de equivalência, nos 

quais é possível definir uma operação interna de adição (no nosso caso, uma adição de 

volumes), uma operação externa de multiplicação de um volume por um número real positivo 

(no caso em tela, tomar múltiplos reais de um volume) e uma relação de ordem (volume A 

maior do que volume B). Fixado um volume unitário U, o conjunto {µ.U | µ є R+} pode, 

então ser definido, e é possível associar, por meio de uma demonstração técnica omitida nesse 

momento, um volume qualquer A ao volume µ.U, para algum número real positivo µ. Se 

                                                 
16 Segundo Jacy Monteiro (1978, p. 18), uma relação R é dita de equivalência sobre o conjunto S se e somente se 
é reflexiva, simétrica e transitiva. Como, a medida de um sólido A é x independente do método de medição, 
Reflexiva. Se a medida do sólido A é igual ao B então a do B é igual ao do A, simétrica. E se a medida do sólido 
A é igual ao do sólido B e a do B é igual a do C, então a medida do A é igual a do sólido C, transitiva. A função 
medida é uma relação de equivalência. 
17 Para Jacy Monteiro (1997, 20), dado um conjunto E, não vazio, e R uma relação de equivalência sobre E, para 
todo elemento a ∈ E, uma classe de equivalência é o conjunto )}.(mod;{ RaxExa ≡∈= . Assim, classe de 
equivalência x é o conjunto de todos os sólidos que tem a medida x. 
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definirmos a função medida fU tomando fU(A) = fU(µ.U) = µ, as classes de equivalência dos 

volumes, segundo tal função, são precisamente {µ.U | µ є R+}. Noutras palavras, o conjunto 

dos volumes pode ser identificado a esse último conjunto de classes de equivalência de 

sólidos geométricos. Podemos considerar um volume qualquer como µ.U, para algum µ.  

A construção da estrutura matemática acima foi proposta por Lima (1995) para o 

estudo do conceito de área sendo adaptada para o conceito de Volume em Oliveira (2002). 

1.5 A Teoria de Poincaré: Matemática aplicada à Grandezas Físicas 
 

Um dos temas mais importantes em relação ao estudo, que nos ocupa nesta 

dissertação, é o conceito de dimensão de uma grandeza (BELLEMAIN e LIMA, 2001). 

No entanto, cabe-nos advertir, de início, que o termo ‘dimensão’ é de uso freqüente na 

linguagem do cotidiano e na Matemática, mas, o que é necessário ressaltar é que ele possui 

um amplo espectro de significados, mesmo no âmbito da Matemática.  

No campo da geometria, na tentativa de construir um modelo matemático aplicado a 

grandezas físicas Poincaré (1905), adota o modelo matemático existente e o adapta tendo, 

contudo, a preocupação de construir o conceito de dimensão. A definição de 

dimensionalidade dada na forma de uma aplicação a um contínuo físico é feita por Poincaré 

(1995) em que a dimensionalidade é tratada a partir de um paralelismo entre conceito de 

contínuo matemático e o físico, esse último sendo o único de representação, mais próxima, do 

real. A questão do contínuo matemático foi resolvida pelos matemáticos usando a criação dos 

números irracionais, que efetivamente só existe na cabeça do matemático,  por outro lado o 

contínuo físico teria essa questão em aberto, que não teria uma solução prevista. Assim seria 

pouco provável que, tendo em mãos três objetos com as medidas de 10 g, 11g e 12 g , 

consegui-se ordená-los corretamente usando. Assim, Poincaré(1995) utiliza-se da noção de 

corte para construir a definição dimensionalidade em um contínuo físico, C. A definição de 
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corte parte da consideração de dois elementos distintos A e B do contínuo C. No caminho que 

une A a B ele toma, arbitrariamente, outros elementos, cortes ou cortes, kEEE ,...,, 21  de C 

obedecendo as seguintes condições: 1ª. Todos kEEE ,...,, 21 são, dois a dois, indiscerníveis; 

1E seja indiscernível de A, como também kE de B. 2ª. Caso 1 – (Caminho contínuo, sem 

encontrar cortes, de A a B) – Não exista  E de C é indiscernível dos kEEE ,...,, 21 . Caso 2 –

(Caminho descontínuo, encontrando cortes, de A a B) – Em toda série kEEE ,...,, 21  que 

obedeça a primeira condição exista um elemento E , indiscernível de todos kEEE ,...,, 21 .  

Assim a questão de dimensionalidade  passa pela definição de corte. Por exemplo, se 

dividir um contínuo C por um contínuo que formem um ou mais contínuos de uma dimensão, 

diremos que C é um contínuo de duas dimensões.  

Isto posto, se para dividir um contínuo basta considerar como cortes um 
certo número de elementos todos discerníveis um dos outros, diz-se que esse 
contínuo é de uma dimensão; se ao contrário para dividir um contínuo, é 
necessário considerar como cortes um sistema de elementos que formam eles 
mesmos um ou vários contínuos, diremos que C é um contínuo de várias 
dimensões. (POINCARÉ, 1995, p.49). 
 

Outra instância, na qual surge o termo ‘dimensão’ com diferente definição 

matemática, é a teoria dos espaços vetoriais, na álgebra linear. Nesse caso, a dimensão de um 

espaço vetorial é o número de vetores que constituem uma base para esse espaço. 

Intuitivamente, uma base é constituída por vetores que possuem direções distintas e que 

podem gerar todo o espaço por meio de somas e de multiplicações dos vetores por números 

reais. Os modelos matemáticos fundamentais para os espaços vetoriais são os espaços: R (os 

números reais), R2 (o produto cartesiano R x R), R3 (o produto cartesiano R x R x R), e, 

assim, sucessivamente. Sob o ponto de vista da dimensão, diremos que R tem dimensão 1, R2 

tem dimensão 2, R3 tem dimensão 3, e assim por diante. Acrescenta-se, a esses espaços, o que 

é constituído, apenas, pelo vetor nulo, atribuindo-lhe a dimensão 0. 
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Se para dividir um contínuo C bastam cortes que formem um ou vários 
contínuos de uma dimensão, diremos que C é um contínuo de duas 
dimensões; se bastam cortes que formem um ou vários contínuos de duas 
dimensões no máximo, diremos que C é um contínuo de três dimensões, e 
assim por diante (POINCARÉ, 1995, p. 49). 

 

O procedimento indutivo, resumido na citação acima, pode ser descrito com mais 

pormenores, invocando-se a idéia de separação. É um dos princípios básicos da geometria que 

um ponto P, em uma reta qualquer, divide-a em duas semi-retas disjuntas, cuja união é a reta 

toda menos o ponto P. Além disso, dados dois pontos distintos de P, um em cada semi-reta, o 

segmento de reta que os liga encontra, necessariamente, o ponto P. As propriedades, acima 

descritas, justificam dizermos que um ponto separa uma reta. Um espaço geométrico que é 

separado por um espaço de dimensão zero (ponto) é dito de dimensão 1 (reta). Prosseguindo, 

sabemos que uma reta r separa um plano em dois semi-planos disjuntos, cuja união é o plano 

todo menos a reta r e, além disso, dados dois pontos fora de r, um em cada semi-plano, o 

segmento que os liga encontra r. Um ponto no plano não separa o plano no sentido 

especificado acima. Dizemos, então, que um plano tem dimensão 2, pois é separado por um 

espaço de dimensão 1 e não o é por um espaço de dimensão menor do que 1 (dimensão 0). O 

espaço de dimensão 3 é o que pode ser separado (no sentido acima descrito) por um espaço de 

dimensão 2, e não pode ser separado por um espaço de dimensão menor do que 2 (dimensões 

0 e 1). Sucessivamente definem-se as dimensões maiores do que 3. 

Os dois significados atribuídos ao termo dimensão nos parágrafos anteriores podem, 

na verdade, ser relacionados, por meio do estabelecimento de uma correspondência entre os 

pontos do espaço da geometria com os pontos dos espaços vetoriais R, R2, R3, …, Rn. 
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2 QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS, COGNITIVAS E DIDÁTICAS 

RELATIVAS AO CONCEITO DE VOLUME 
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2.1 Preliminares 
 

 

O nosso estudo sobre o processo de ensino-aprendizagem do conceito de Volume está 

inserido na hipótese de que o volume necessita ser considerado como uma grandeza que pode 

ser comparada ou, eventualmente, medida. Os estudos desenvolvidos por Vergnaud (1983) 

tratavam o volume como uma grandeza física, que pode ser medida e constata algumas 

dificuldades didáticas para a sua aprendizagem, como é o caso do “cubo do canto”.  

 
Figura 3 - O PROBLEMA DO "CUBO DO CANTO" 

 

Altura = 5 cubos 

Largura = 4 cubos 

Comprimento = 3 cubos 
 

Nesse problema, ao ser dada ao aluno a tarefa de contar os cubos de, por exemplo, um 

paralelepípedo, que foi construído por empilhamento desses cubos, conforme Figura 1, cujo 

comprimento corresponde a três desses cubos, a largura, a quatro e a altura a cinco. Ele se 

recusa a contar o cubo que está localizado no vértice. Assim, numerados os cubos no sentido 

anti-horário a partir da face da frente, uma das respostas possíveis desse aluno seria: o 

comprimento ter três unidades, a largura três e a altura quatro. Ao ser perguntado o porquê 

desse resultado esse aluno alega que não pode contar um mesmo cubo duas vezes. 
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As atividades que Vergnaud (1983) propunha envolviam tarefas de avaliação de 

capacidade de recipientes e de volume de objetos, por imersão. Embora seus estudos tenham 

inter-relação com o real, a sua perspectiva é a de “aritmetização” do volume, que, em sua 

essência, está mais próxima do pensamento da maioria dos matemáticos, que é o de 

determinar a medida do volume. 

Nos escritos desenvolvidos pelo matemático educador Whitney (1968), encontra-se 

uma teoria para dar suporte matemático ao estudo com grandezas físicas, que até hoje não está 

em uso em nossas escolas. Ela adota como postulado, que um atributo dado a um objeto deixe 

de ser simplesmente uma propriedade, para ser um elemento de uma estrutura matemática, 

que justificaria o uso de certas operações, apresentadas em livros didáticos e que não são bem 

entendidas pelos alunos e professores.  

Os axiomas relativos a essa teoria permitem considerar igualdades do tipo 1 m3 = 1000 

cm3, operar quantidades homogêneas, como é o caso de 1 m3 + 5 m3 ou mesmo operar 

quantidades heterogêneas, como é o caso da densidade, que é a razão entre as grandezas 

massa e volume.  

 

2.2 O Modelo Didático 
 

 Para construir e analisar situações didáticas que envolvem o conceito de área como 

grandeza, Douady e Perrin-Glorian (1989) propõem dois conceitos o de ferramenta-objeto e o 

de jogos de quadros. No primeiro refere-se à dialética ferramenta-objeto, na qual os 

conhecimentos matemáticos ora assumem a condição de objeto de estudo, ora assumem o 

status de ferramenta, na sua utilização, pelos alunos, para resolver problemas dentro em 

contextos socialmente relevantes. Assim, o conhecimento matemático é tratado como uma 

Ferramenta quando está sendo utilizado para resolver um problema.  
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Nem sempre o aluno tem condições de explicitar os conhecimentos matemáticos que 

está usando para resolver o problema matemático que lhe foi proposto. Contudo, muitas 

vezes, o aluno consegue formular e explicitar o conhecimento matemático que está sendo 

usado e, além disso, justificar seu uso. Por outro lado, o conhecimento matemático, adquire o 

status de Objeto, para o aluno, se é considerado tem um lugar previsto no conhecimento 

socialmente aceito.  

O Saber dos matemáticos cobre-se de um duplo aspecto. Duma parte é ter a 
disponibilidade funcional de certas noções matemáticas para resolver 
problemas, interpretar novas questões...As noções podem ser trabalhadas, 
alteradas de acordo com situação onde elas são solicitadas e emergir sobre 
uma nova noção, a sua volta como matéria de trabalho, interpretação, 
modificação, generalização, ... .Trata-se de noções matemáticas que têm 
estatuto de ferramenta. Elas são inscritas dentro de um contexto sem o 
controle de qualquer um (ou de um grupo). As situações ou os problemas 
nos quais evoluem noções matemáticas são geradoras de sentidos para 
noções.Saber matemática, é também identificar as noções como elemento de 
um corpo cientificamente e socialmente reconhecido. Dizemos então que as 
noções matemáticas referidas assume o estatuto de Objeto. Eles são 
descontextualizados, despersonalizados e atemporais18 (DOUADY, 1992, p. 
4, tradução livre).  
 

Por exemplo, quando o aluno recebe um problema que necessita determinar a medida 

do volume de um paralelepípedo, ele mobiliza conhecimentos antigos que já foram objetos de 

seus estudos anteriores, questões referentes à unidade de medida, ao objeto geométrico, a 

grandeza, dentre outros. Esses conhecimentos matemáticos, ditos antigos, estão sendo usados 

como Ferramenta. Embora esse aluno tenha condições de resolver a questão, pode ser que seja 

necessário que esse aluno, mobilize outros conhecimentos” que o professor considere como 

conhecimentos novos. A explicitação dos problemas enfrentados para resolver e os resultados 

                                                 
18 “Savoir des mathématiques revêt un double aspect. C'est d'une part avoir la disponibilité fonctionnelle de 
certaines notions mathématiques pour résoudre des problèmes, interpreter de nouvelles questions ....Les notions 
peuvent être travaillées, modifiées selon les situations où elles sont sollicitées et déboucher sur de novelles 
notions, à leur tour matière à travail, interprétation, modification, generalisation.... Il s'agit là de notions 
mathématiques qui ont statut d'outil. Les situations ou les problèmes dans lesquels évoluent des notions 
mathématiques sont générateurs de sens pour notions. 
Savoir mathématiques, c'est aussi identifier des notions comme éléments d'un corpus scientifiquement  et 
socialement reconnu. Nous disons alors que les notions mathématiques concernées ont statut d'objet. Elles sont 
décontextualisées, dépersonnalisées et a-temporelles” (Douady, 1992, p. 4). 
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obtidos estão confusos e podem ter certas imperfeições, contudo, mostram os conhecimentos 

que foram mobilizados. Cada um desses conhecimentos mobilizados, segundo Douady 

(1992), pertence a um domínio, que ela chama de Quadro.  

 

Um quadro é constituído dos objetos de um campo da Matemática, de 
relações entre esses objetos, as suas formulações eventualmente diversas e 
das imagens mentais associadas a eles e estas relações... Dois quadros 
podem comportar os mesmos objetos e diferir pelas imagens mentais e pelas 
problemáticas desenvolvidas19 (DOUADY, 1986, p.10, tradução livre). 

 

Esses conhecimentos, que estão organizados em quadros, são conceitos, propriedades 

e procedimentos matemáticos aplicados à situação que está sendo resolvida. Quando o aluno 

mobiliza conceitos de outro quadro, isso se dá porque os conhecimentos que pertencem a 

certo Quadro não são suficientes para permitir, a esse aluno, resolver o problema. Isso cria um 

movimento de interação entre os quadros, que se desenvolve progressivamente. No momento 

em que esse aluno adquire consegue expor definições, enunciados de teoremas e suas 

respectivas demonstrações. Esse objeto deixa de ser um objeto de estudo e passa a ser 

ferramenta.  

O conceito de Jogos de Quadros baseia-se na possibilidade de se organizar os 

conceitos que estão relacionados na resolução de qualquer problema matemático, em 

Quadros. Sendo assim, esse Jogo de Quadros são espaços de representações possíveis em que 

se pode considerar certo problema ou situação.  

Cada quadro tem seus conceitos, e alguns desses podem pertencer a mais de um 

quadro. Além disso, o conceito  de jogos de quadros se refere na possibilidade de se formular, 

analisar e resolver um problema interligando os quadros. Que para (DOUADY, 1986, p.11, 

                                                 
19 “Un cadre est constitué des objets d'une branche de mathématiques, de relations entre les objets, de leurs 
formulations éventuellement diverses et des images mentales associées à ces objets et ces relations ...Deux 
cadres peuvent comporter les mêmes objets et différer par les images mentales et la problématique développés“ 
(Douady, 1986, p. 10). 
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tradução livre).esse movimentos entre os quadros são “mudanças dos quadros provocados por 

iniciativa do professor”20 . 

 Douady e Perrin-Glorian (1989) apontam a necessidade da identificação de quadros, e 

que nesses a grandeza assumiria as características específicas de cada quadro, sendo o 

entendimento da articulação entre os diversos quadros importante para o entendimento das 

situações que envolvem os processos de ensino-aprendizagem da grandeza.  

No caso da área, esses pesquisadores propõem três quadros: geométrico, composto 

pelas superfícies planas, numérico, pelas medidas e das grandezas pelas classes de 

equivalência de superfícies de mesma medida. Os trabalhos de Baltar e Figueiredo (2000, 

2002) apresentam o esquema didático inspirado no trabalho de Douady e Perrin-Glorian 

(1989), mas numa perspectiva mais geral para as grandezas geométricas.  

No caso do volume, Oliveira (2005) adotou o esquema da Figura 3 proposto por Baltar 

e Figueiredo (2000, 2002) em que o quadro geométrico é constituído por classes de 

equivalência de sólidos geométricos de mesma medida (figuras espaciais), o quadro numérico, 

consiste dos números que correspondem às medidas dos volumes dos sólidos geométricos, e o 

quadro das grandezas que constitui de por classes de equivalência de sólidos de mesmo 

volume, e o quadro algébrico funcional constituído das fórmulas para cálculo de volume.  

 

                                                 
20 “des changements des cadres provoqués à l'initiative de l'enseignant“(DOUADY, 1986, p.11). 
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Figura 4 – QUADRO DAS GRANDEZAS GEOMÉTRICAS 

QUADRO NUMÉRICO QUADRO DAS 
GRANDEZAS 

QUADRO 
GEOMÉTRICO 

 

Fonte: Adaptado de Douady e Perin-Glorian (apud) Bellemain e Lima (2002, p.46) 

2.3 A Teoria dos Construtos Pessoais de Kelly 
 

A metáfora “Homem-Cientista”, adotada por Kelly (1963), permite aos pesquisadores 

em Educação Matemática explorarem, sob uma nova ótica, os problemas didáticos relativos 

ao binômio ensino-aprendizagem. A conduta do aluno passa a ser pensada na perspectiva da 

criação de modelos, que visam explicar o mundo para si mesmo. Esse processo de criação, 

segundo a proposta filosófica de Kelly (1963), denominada “alternativismo construtivo”, é 

diferente para cada pessoa, que é livre para manter, rever ou substituir seus modelos por 

outros alternativos, dependendo de suas percepções das situações que vivencia, gerando 

maneiras alternativas de compreender essas situações.  

As pessoas, de um modo geral, mesmo aquelas que não participam da academia, 

comungam do mesmo desejo do cientista, que é o de controlar e predizer os fenômenos que 

ocorrem no universo. Para isso, enquanto o cientista cria teorias, as pessoas constroem 

estruturas cognitivas baseadas em construtos pessoais, que correspondem a certas 

características que elas observam nesses fenômenos (BASTOS,1998). Para Kelly (1963), o 

construto permite identificar semelhanças e diferenças entre objetos e situações. Ele surge da 
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comparação entre pelo menos três eventos, em que uma característica é identificada, de modo 

que dois eventos são semelhantes entre si, aproximando-se de um pólo, enquanto o terceiro se 

distingue dos dois, estando associado ao segundo pólo. Por exemplo, quando queremos 

comparar os volumes de três objetos feitos com a mesma substância, podemos fazê-lo de 

forma indireta, considerando seus pesos (característica selecionada = construto). Nesse caso 

poderíamos dizer que dois objetos são leves (um dos pólos do construto) enquanto o terceiro é 

pesado (segundo pólo do construto). Dessa forma, os objetos leves teriam um volume menor 

do que o objeto pesado. Esse mesmo construto permitiria distinguir os volumes de diversos 

objetos feitos com essa substância, ordenando-os com relação às suas proximidades dos dois 

pólos. 

 

 

Figura 5 – EXEMPLO DE CONSTRUTO 

 

 
 
LEVE                   PESADO 

 
OBJETO 4 OBJETO 6 OBJETO 3 OBJETO 5 OBJETO 1 OBJETO 2 

 
 

 

 
Volumeobjeto4 < Volumeobjeto2 < Volumeobjeto3 <Volumeobjeto5 < Volumeobjeto6 < Volumeobjeto1 
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Assim, os construtos pessoais são “ferramentas” que usamos para explicar os eventos 

da nossa vida e interpretar o mundo. Alguns são facilmente rotulados por Kelly (1963): 

tonalidade, com seus pólos branco/preto, humor, com seus pólos feliz/triste. 

 

2.4 Postulado Fundamental e os onze Corolários da TCP 
 

 

A Teoria dos Construtos Pessoais foi organizada por Kelly (1963) em um postulado, 

denominado fundamental, e onze corolários. O postulado fundamental afirma que: “Os 

processos de uma pessoa são psicologicamente canalizados pela forma como ela antecipa 

eventos”21 (KELLY, 1963, p. 46, tradução livre). 

Isso quer dizer que analisamos um evento, inicialmente, com as idéias que possuímos 

em nossas mentes e daí determinamos o caminho mais seguro para explicá-lo. Caso isso não 

ocorra, existe a possibilidade de revermos essas idéias.  

Assim, para Kelly (1963), todas as coisas do mundo podem ser compreendidas por 

uma série infinita de aproximações sucessivas. Nessa perspectiva construtivista, os alunos 

sempre estão diante de alternativas, que podem explorar quando desejarem, e cabe ao 

professor criar atividades, que lhes possibilitem testar essas alternativas, aperfeiçoando seus 

modelos, de modo a aproximá-los do evento real, que está sendo considerado. 

Nesse contexto, os comportamentos são reflexos dos modelos abstratos que 

construímos em nossas mentes (KELLY, 1963). Nessa perspectiva, no caso dos alunos, 

também existe a possibilidade de conhecermos, via instrumento de pesquisa, os construtos 

que eles possuem. Por outro lado, a maneira como se trata o conhecimento matemático, nas 

salas de aulas, não leva em conta as idéias prévias dos alunos, deixando de lhes oportunizar 

                                                 
21 “A person’s processes are psychologically channelized by the ways in which he anticipates events” 
(KELLY,1963, p. 46). 
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uma análise pessoal de suas estruturas cognitivas, o que pode prejudicar suas aprendizagens. 

Por exemplo, as aulas apenas expositivas apresentam-se incoerentes com essa teoria, já que 

colocam os alunos em contato com os conceitos, antes que eles questionem seus esquemas 

mentais, dificultando que esses alunos contrastem o conhecimento científico com seus 

conhecimentos prévios. Essa postura comportamentalista, que enfatiza apenas aspectos 

pertinentes ao conhecimento científico, contribui para aumentar a resistência do aluno a 

aceitar esse conhecimento, por dificultar o estabelecimento de ligações entre o que o aluno 

pensava e as idéias que lhe estão sendo impostas. Isso é especialmente relevante, no caso 

dessas novas idéias serem incompatíveis com as idéias prévias do aluno. 

Esse postulado coloca, também, nas mãos do aluno, a responsabilidade pela 

construção de seu sistema de construtos, alterando, com isso, a relação de poder no processo 

de aprendizagem, que passa da imposição do ponto de vista do professor, para a negociação 

de diferentes pontos de vista. As situações didáticas, propostas de acordo com essa teoria, 

permitem que os alunos mobilizem e elaborem suas hipóteses e aperfeiçoem seus sistemas de 

construtos em relação aos eventos apresentados. 

Nesta pesquisa, estamos interessados em compreender as estruturas cognitivas dos 

alunos relativas ao conceito de Volume. Portanto, nas seções seguintes, iremos discutir os 

corolários da TCP (KELLY, 1963), organizando-os em blocos, relativos aos processos de 

construção, estruturação do sistema de construtos e aspectos individuais e coletivos, como 

pode ser visto na tabela seguinte. 



    

 

62

 

Figura 6 – AXIOMA FUNDAMENTAL E OS ONZE COROLÁRIOS. 
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Fonte: Adaptação de Cloninger (1999, p.421). 

 

2.4.1 Processo de Construção 
 

Nesta seção, iremos discutir os corolários que se relacionam mais diretamente ao 

processo de construção dos sistemas de construtos. 
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2.4.1.1 Corolário da Construção  
 
 

"Uma pessoa antecipa eventos construindo suas réplicas"22 (KELLY, 1970, p.11, 

tradução livre). 

De acordo com esse corolário, ao pensarmos sobre um evento, criamos uma réplica em 

nossas mentes e trabalhamos cognitivamente com essa réplica. As construções de nossas 

antecipações são elaboradas a partir de experiências passadas. Caso surjam idéias que 

conflitem com esse modelo, podemos optar por modificá-lo ou ignorar a nova informação e 

manter o modelo original.  

Nessa perspectiva, apreendemos o mundo real através de modelos construídos 

indutivamente, a partir de eventos diferenciados. Portanto, aprendemos inicialmente em 

contextos específicos, para depois diferenciarmos outras situações, a partir da comparação 

com os modelos prévios, numa análise dedutiva. 

É importante ressaltar que uma réplica não é o evento, mas uma imagem mental desse 

evento que está sendo observado. A construção de sentido para o evento é feita pela pessoa e 

depende dos aspectos que ela considera como mais relevantes para tal. Dessa forma, antes de 

compreendermos uma situação, precisamos diferenciar os elementos que a compõem. Por 

exemplo, quando terminamos uma contagem dos garfos e facas de uma casa, podemos 

considerar como resultado ou o número de talheres, ou o número total de garfos e facas.  

Com relação ao processo de contagem de elementos, Kelly (1963, p. 54, tradução 

livre) sugere que: “Antes que nós possamos contá-los nós devemos construir suas diferenças 

concretas, suas semelhanças abstratas, e suas diferenças abstratas de outras coisas que não 

serão contadas”.  

                                                 
22 “A person anticipates events by construing their replications” (KELLY, 1970, p.11). 
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Isso sugere que, para fazer qualquer tipo de raciocínio matemático, mesmo o mais 

simples, que seria contar, é preciso passar por um processo de construção conceitual.  

2.4.1.2 Corolário da Experiência  
 

"O sistema de construção de uma pessoa varia à medida que ela sucessivamente 

constrói as réplicas dos eventos"23 (KELLY, 1970, p. 17, tradução livre). 

Figura 7 – CICLO DA EXPERIÊNCIA 

 

Fonte: Adaptação de Kelly (1963, p.18-19). 

Esse corolário trata do processo de reformulação de nossos sistemas de construção, 

isto é, da maneira como as pessoas aperfeiçoam esses sistemas.  

O Ciclo da Experiência proposto por Kelly (1970) contempla cinco fases: antecipação, 

investimento, encontro, confirmação ou desconfirmação, e revisão construtiva. Esse modelo 

propõe a aprendizagem como sendo as mudanças que aperfeiçoam o sistema de construção de 

uma pessoa, resultantes do seu engajamento num desses ciclos. 

                                                 
23 “A person’s construction system varies as he successively construes the replications of events” (KELLY, 
1970, p. 17). 
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O Ciclo da Experiência começa com a antecipação que fazemos sobre certo evento, 

que iremos vivenciar. Para isso, utilizamos o sistema de construção de que dispomos nesse 

momento. Após esse passo, procuramos melhorar essa réplica, acessando outras fontes, para 

obter dados complementares (fase do investimento). De posse dessa nova réplica, partimos 

para a próxima fase com maior segurança. O encontro é o estágio em que testamos nossa 

réplica, avaliando a pertinência de seus elementos para explicar o evento que está sendo 

vivenciado.  

A partir dos resultados dessa avaliação, ocorre a confirmação ou desconfirmação dos 

elementos da réplica. Finalmente, faz-se uma análise geral do sistema de construção, 

denominada “revisão construtiva”. 

Assim, quando não se permite que o aluno crie suas antecipações e passe pela fase do 

investimento, ele não se preparará adequadamente para o encontro, sendo muito difícil que 

participe do mesmo de forma ativa, limitando-se a acompanhar as idéias propostas pelo 

professor. 

2.4.1.3 Corolário da Escolha  
 

“Uma pessoa escolhe para si mesma aquela alternativa, em um construto 

dicotomizado, através da qual ela antecipa a maior possibilidade para elaboração do sistema 

”24 (KELLY, 1970, p.15, tradução livre).  

Nesse corolário, Kelly (1970) apresenta uma maneira de aperfeiçoar o sistema de 

construtos, através da mudança de posição de um objeto ou evento em relação aos pólos 

desses construtos. Dessa maneira, ocorreria uma espécie de “ajuste fino” do sistema, 

                                                 
24 “A person chooses for himself that alternative in a dichotomized construct through which anticipates the 
greater possibility for the elaboration of system” (KELLY, 1970, p.15). 
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mantendo os construtos existentes e variando apenas a percepção dos eventos pela localização 

diferente ao longo do eixo que caracteriza o construto.  

Suponhamos que desejamos aplicar o construto ligado à característica “peso” a três 

corpos, tendo como pólos “leve” e “pesado”. Através de uma primeira observação, 

consideramos que esses corpos são feitos com a mesma substância, uma vez que eles são 

envernizados e possuem a mesma aparência. Além disso, os corpos possuem a mesma forma 

(cilindros com mesma base) e alturas diferentes. A partir daí, consideramos que o corpo mais 

alto é o mais pesado e distribuímos os três corpos ao longo do eixo do construto, do mais leve 

até o mais pesado, de acordo com as alturas observadas.  

 

Figura 8 – EXEMPLO DO COROLÁRIO DA ESCOLHA 

 

 

 

Entretanto, ao segurar os objetos, percebemos que o mais alto não é o que tem o maior 

peso e fazemos uma nova avaliação, a partir de uma verificação mais direta, embora não seja 

a mais precisa (que seria utilizar uma balança), e mudamos as posições dos objetos em relação 

aos pólos. 

Nessa situação, podemos perceber a influência de outros construtos sobre a aplicação 

de um construto específico. Também percebemos o caráter dinâmico de nossas avaliações. 
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2.4.1.4 Modulação  
 
 

“A variação num sistema de construção de uma pessoa é limitada pela permeabilidade 

dos construtos em cujas faixas de conveniência se encontram as variantes”25 (KELLY, 1970, 

p.19, tradução livre). 

A noção de permeabilidade é usada para explicar o corolário da modulação. Para Kelly 

(1963, p. 79, tradução livre) um construto é permeável “... se incluir na faixa de conveniência 

novos elementos que ainda não foram construídos nesta estrutura”. Esse entendimento abre 

perspectivas à compreensão da resistência ou não a mudanças. Assim, situações em que os 

alunos têm facilidade de aceitar mudanças enquanto outros se mantêm inflexíveis, mesmo 

quando os resultados de suas antecipações entram em contradição com os resultados obtidos, 

podem ser explicadas.  

 

2.4.2 Estruturação do sistema de construtos 
 

 

Nesta parte discutiremos os corolários que explicam e justificam a maneira como o 

sistema de construtos se estrutura. 

 

2.4.2.1 Dicotomia  
 

“O sistema de interpretação de uma pessoa é composto por um número finito de 

construtos dicotômicos”26 (KELLY, 1970, p. 12, tradução livre). 

                                                 
25“The variation in a person’s construction system is limited by the permeability of the constructs within whose 
ranges of convenience the variants lie” (KELLY, 1970, p. 19). 
26 “A person’s construction system is composed of a finite number of dichotomous constructs” (KELLY, 1970, 
p. 12). 



    

 

68

Assim, a apreensão do conceito de Volume passa por um sistema de construtos, que se 

desenvolve progressivamente, desde construtos simples para o mais complexo, 

concomitantemente, criando relações que o distinguem de outros sistemas. Apesar de ser um 

progresso contínuo, o número de construtos é finito. Além disso, podemos suprimir 

construtos, a partir dos resultados obtidos ao testar nossas hipóteses, aprendendo com nossas 

escolhas, evoluindo conceitualmente. Dessa forma, também são criados os critérios de 

pertinência ou não de um determinado construto.  

As nossas experiências, para Kelly (1963), são armazenadas na forma de construtos 

pessoais e guiam nossas percepções e comportamentos. Esses inúmeros construtos, muitos 

dos quais não podem ser expressos verbalmente, apresentam natureza bipolar, com dois 

extremos, que delimitam o intervalo de variação em que são colocados os eventos, que podem 

ser analisados por esses construtos. 

 

2.4.2.2 Organização 
 

“Cada pessoa desenvolve caracteristicamente, para sua conveniência em antecipar 

eventos, um sistema de construção envolvendo relações ordinais entre os construtos”27 

(KELLY, 1970, p. 12, tradução livre). 

Os construtos, para Kelly (1963), estão relacionados entre si, criando uma rede 

complexa de inter-relações, cuja flexibilidade depende do grau de permeabilidade dos 

construtos. Assim, os alunos criam seus sistemas de construção, usando construtos, enquanto 

os professores apresentam definições de conceitos, sem explorar o processo de construção dos 

                                                 
27 “Each person characteristically evolves, for his convenience in anticipating events, a construction system 
embracing ordinal relationships between constructs” (KELLY, 1970, p. 12). 
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mesmos. Isso causa dificuldades para os alunos, que não conseguem estabelecer relações 

entre suas formas pessoais de construção de conceitos e a forma acadêmica. 

 

2.4.2.3 Faixa 
 

“Um construto é conveniente apenas para a antecipação de um intervalo finito de 

eventos”28 (KELLY, 1970, p. 16, tradução livre). 

 

Como explica Bastos (1992), esse corolário está associado diretamente à distinção 

entre um construto, que é uma entidade dicotômica, e um determinado conceito. Enquanto um 

conceito detém diversas características que podem ser encontradas ou não em um evento, 

permitindo identificar a presença ou não do conceito naquele evento, um construto refere-se 

apenas a uma característica, que pode variar continuamente entre dois pólos opostos. Assim, 

os eventos são distinguidos entre si, através de seus posicionamentos no eixo que liga os dois 

pólos.  

Como podemos confirmar o construto alto-baixo uma faixa de conveniência limitada. 

Temos pessoas altas e pessoas baixas, prédios altos e prédios baixos, árvores altas e árvores 

baixas, contudo, não se desenha circunferências altas nem baixas, nem conveniente dizer 

números altos e nem números baixos, tampouco volumes altos nem volumes baixos. Assim, 

números, circunferências e volumes estão, claramente, fora da faixa de conveniência do 

construto alto-baixo. 

 

 

                                                 
28 “A construct is convenient for the anticipation of a finite range of events only” (KELLY, 1970, p. 16). 
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2.4.2.4 Fragmentação 
 
 

“Uma pessoa pode empregar sucessivamente uma variedade de subsistemas de 

interpretação inferencialmente incompatíveis entre si”29 (KELLY, 1970, p. 20, tradução livre). 

Esse é o caso de alunos que resolvem operações matemáticas em seu cotidiano, usando 

um sistema de construtos que é disjunto do sistema de construtos desenvolvidos para 

compreender os algoritmos utilizados no ensino formal. Assim, para que os alunos possam 

desenvolver sistemas de construtos mais abrangentes, incluindo tanto operações matemáticas 

do cotidiano, quanto operações formais, seria necessário que o professor conhecesse as 

formas como os alunos operam no cotidiano, para planejar atividades que lhes permitissem 

estabelecer relações entre os algoritmos e essas formas. 

Por exemplo, podemos comparar os volumes de três objetos cilíndricos de mesma 

base, de forma indireta, se considerarmos suas alturas. Nesse caso, poderíamos dizer que dois 

cilindros (B e C) são altos enquanto o terceiro (A) é baixo. Dessa forma, o cilindro baixo teria 

um volume menor do que os cilindros altos. Além disso, os cilindros altos, apesar de estarem 

associados ao pólo “alto”, não se localizam na mesma posição, permitindo uma 

discriminação. Esse mesmo construto poderia ser aplicado para distinguir os volumes de um 

tronco de cone A e dois cones B e C. Os cones B e C são altos enquanto o tronco de cone A é 

baixo. Entretanto, o tronco de cone “baixo” tem um volume maior do que os cones “altos”. 

Note que houve uma mudança na associação com os pólos indicando que, no primeiro caso, 

existe um subsistema relacionando uma maior altura com um volume maior, enquanto no 

segundo caso, existe outro subsistema separado do anterior, que relaciona uma maior altura 

com um volume menor. Ao comparar volumes de cilindros, a pessoa utiliza o primeiro 

                                                 
29 “A person may successively employ a variety of constructions subsystems which are inferentially 
incompatible with each other” (KELLY, 1970, p. 20). 
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subsistema. Ao comparar volumes de cones e troncos de cones, a pessoa utiliza o segundo 

subsistema. 

Figura 9 – EXEMPLO DO COROLÁRIO DA FAIXA 

 

 

2.4.3 Aspectos individuais e coletivos 
 

2.4.3.1 Individualidade 
 

“As pessoas diferem umas das outras nas suas interpretações dos eventos”30 (KELLY, 

1970, p. 12, tradução livre). 

 

Isso significa que os sistemas de construtos desenvolvidos por pessoas diferentes são 

diferentes entre si. Segundo Kelly (1963, p. 13) “duas pessoas não usam precisamente a 

mesma regra no mesmo evento”. Parece-nos impróprio, sob a perspectiva dessa teoria, 

considerar que os alunos constroem sistemas exatamente iguais. Portanto, nessa perspectiva, a 
                                                 
30 “Persons differ from each other in their constructions of events” (KELLY, 1970, p. 12). 
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aula expositiva, no sentido apenas da comunicação de informação, não garante uma 

construção homogênea de conceitos. Parece-nos apropriado, para que ocorra uma construção 

consensual de conceitos, um ambiente que permita uma maior interação aluno-aluno e 

professor-aluno. Questiona-se, de acordo com essa teoria, a chamada “aula-show”, em que o 

professor expõe os conceitos tocando paródias, o que serviria para desenvolver a memória, ao 

invés da construção do conceito.  

 

2.4.3.2 Comunalidade  
 
 

“Quando uma pessoa emprega uma interpretação da experiência que é semelhante à 

empregada por outra pessoa, os seus processos psicológicos são semelhantes aos da outra 

pessoa”31 (KELLY, 1970, p. 20, tradução livre). 

Embora tenhamos maneiras diferentes de construir os conceitos, de interpretar o 

ambiente, de perceber diferenças e observar regularidades, existem situações específicas que 

são percebidas de forma semelhante. Nesse caso, os subsistemas de construtos empregados 

para lidar com essas situações são semelhantes.  

A cultura a que estamos expostos e a relação de proximidade que temos entre nós 

torna-nos semelhantes. Isso explica, à luz dessa teoria, porque os modelos de ensino, que 

foram importados da Europa e outros que foram adotados pelo Ministério de Educação e 

Cultura, do Brasil, sem a devida observação sobre a influência de nossa cultura, mostraram-se 

ineficientes quanto aos objetivos propostos (melhorar o ensino do país). Assim, a frase 

“devemos encontrar a soluções para nossos problemas” toma eco na teoria de Kelly (1963). 

                                                 
31 “To extent that one person employs a construction of experience which is similar to that employed by another; 
his processes are psychologically similar to those of the other person” (KELLY, 1970, p. 20). 
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Nesse corolário encontramos possíveis justificativas para situações em que dois 

cientistas chegam, por caminhos diferentes, aos mesmos resultados, como é o caso das teorias 

das derivadas, desenvolvidas por Newton e Leibniz. Também nos ajuda a justificar a 

possibilidade de existência de outras maneiras de se responder a uma questão e, assim, a 

necessidade de se entender qual foi o caminho escolhido por determinado aluno para resolver 

essa ou aquela questão e, dessa maneira, poder auxiliá-lo a encontrar a solução correta.  

 

2.4.3.3 Sociabilidade  
 

“Na medida em que uma pessoa constrói os processos de construção de outra, ela pode 

desempenhar um papel num processo social envolvendo a outra pessoa”32 (KELLY, 1970, p. 

22, tradução livre). 

Este corolário ressalta a questão da interação entre as pessoas. Para Kelly (1970), isso 

ocorre quando uma pessoa é capaz de compreender a maneira como a outra pensa. Quantas 

vezes nós, como professores, encontramos alunos que tinham dificuldades expressivas em 

determinado conteúdo e evoluem significativamente quando começam a conviver com outros 

colegas.  

 

2.5 O Construtivismo de Kelly 
  

George Kelly publicou sua obra, em dois volumes, intitulada “The Psychology of 

Personal Constructs”33, em 1955. Uma versão resumida dessa sua obra foi publicada em 1963 

                                                 
32 “To extent that one person construes the construction processes of another, he may play a role in social process 
involving the other person” (KELLY, 1970, p. 22). 
33 A Psicologia dos Construtos Pessoais. 
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sob o título “A theory of personality: The psychology of personal constructs”34, que era a 

síntese das suas próprias experiências, na prática de psicologia clínica. Nessa obra, Kelly 

afastou-se do modelo teórico de Skinner, por considerar a fragilidade nas definições dos 

conceitos de estímulo/resposta e do modelo adotado por Freud.  

Ao invés disso, Kelly adota a hipótese de que o mundo está em um estado de 

movimento contínuo de mudança e privilegia a interpretação do mundo, ao invés de 

simplesmente responder a ele. Assim, para Kelly (1963), o mundo só será apreendido através 

dos modelos que construímos previamente, os quais irão influenciar o nosso comportamento.  

Nossas experiências comportamentais também podem ser consideradas como maneiras 

de fazer perguntas, em lugar de modos de oferecer conclusões. Assim, o Ciclo da Experiência 

começa com a criação de hipóteses pessoais, cujas validades são testadas durante o encontro 

com o evento. Dependendo das respostas obtidas, a pessoa confirma ou não suas hipóteses, 

orientando, dessa forma, seu modo de agir. 

Outro aspecto relevante da TCP consiste em não podermos confundir o construto com 

o seu rótulo. Para chegar ao construto produzimos discriminações que, na essência, sempre 

provocam uma ruptura no espaço de eventos, que os divide em semelhantes e diferentes. 

Assim, a interpretação que fazemos constitui um ato pessoal e discriminativo, que envolve o 

homem como um todo (KENNY, 1984). 

A TCP privilegia a evolução do conhecimento no sentido epistemológico, 

contrariando idéias seculares como a de que o conhecimento está pronto e acabado e a de que 

o ensino é uma comunicação desses resultados.  

“Como outras teorias, a psicologia dos construtos pessoais é a 
implementação de uma suposição filosófica. Neste caso a suposição é que, o 
que quer que a natureza possa ser, ou como a busca pela verdade se torne no 
fim, os eventos que nós encontramos hoje estão sujeitos a uma variedade de 
construções tão grande quanto nossa inteligência nos permita inventar. ... 
isto nos relembra que todas as nossas percepções atuais estão abertas a 

                                                 
34 Uma Teoria da Personalidade: a Psicologia dos Construtos Pessoais. 
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questionamentos e reconsiderações ... Esta posição filosófica nós chamamos 
de alternativismo- construtivo ... ”(KELLY,1970, p. 1-2, tradução livre).35 

 

Portanto, as pessoas estão constantemente construindo e reconstruindo seus 

conhecimentos. 

Kelly (1970) mostra a importância que os eventos tomam em sua teoria, no momento 

em que os apresenta ancorados nos conceitos de antecedente e conseqüente, intermediados 

pela variável tempo. Além disso, durante o processo de construção de significados, as pessoas 

podem explicitar as suas formas de construção, além de expor os resultados obtidos. Assim, 

essa teoria detém, potencialmente, as condições que nos permitem investigar os problemas 

referentes a ensino-aprendizagem de conceitos científicos. Particularmente, usaremos essa 

teoria para identificar e entender como os alunos aprendem a idéia de volume, 

individualmente e na sua relação com outros alunos, quando constroem modelos consensuais.  

No trabalho de pesquisa sobre a aprendizagem de conceitos, usando a TCP, existe a 

necessidade da identificação do conhecimento prévio do aluno para que o pesquisador 

compreenda como se passa a apreensão do conceito. Por outro lado, cria condições para se 

compreender como se dá a evolução da aprendizagem ao longo do tempo e o erro assume 

características de parâmetro classificatório para que a pessoa possa manter, alterar ou 

aperfeiçoar os seus construtos. “Essencialmente isto significa que todas as nossas 

interpretações do universo podem ser gradualmente avaliadas cientificamente se nós somos 

persistentes e continuamos a aprender com os nossos erros.”36 (KELLY, 1963, p.15, tradução 

livre).  

                                                 
35 “Like other theories, the psychology of personal constructs is the implementation of a philosophical 
assumption. In this case the assumption is that whatever nature may be, or howsoever the quest for truth will turn 
out in the end, the events we face today are subject to as great a variety of construction as our wits will enable us 
to contrive”(KELLY, 1970, p. 1-2). 
36“Essentially this means that all of our interpretations of the universe can gradually be scientifically evaluated if 
we are persistent and keep on learning from our mistakes” (KELLY, 1963, p.15). 
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2.6 Vergnaud e a Teoria dos Campos Conceituais 
 

 

Os problemas37 relativos à realidade referente e sua representação (CAMPOS, 2001) 

foram os motivos que fizeram Vergnaud (1981) afirmar que, para entender e estudar como os 

conceitos matemáticos se desenvolvem nas crianças, precisamos considerar a sua experiência 

na escola e fora dela. Assim, para esse teórico, o conceito C não pode ser pensado de maneira 

isolada, deslocado do contexto em que está sendo utilizado, nem das representações nem dos 

esquemas que estão sendo empregados pelo aluno, Em suma, não é uma definição. Nessa 

conjuntura, Vergnaud (1990) propõe que um conceito C seja pensado como um conjunto 

composto por três conjuntos, C(S, I, R). Cada um desses conjuntos S, I, R, está inter-

relacionado com os outros dois, formando uma estrutura cognitiva integrada. Além do mais, 

cada um dos conjuntos tem em si características que surgem durante as ações desenvolvidas 

pelo aluno: 

S: conjunto de situações que faz seu conceito útil e significativo (referência); 

I: conjunto de invariantes operacionais que são a base para a operacionalidade dos 

esquemas (o significado); 

R: conjunto das formas pertencentes e não pertencentes à linguagem que permitem 

representar simbolicamente o conceito, as suas propriedades, as situações e procedimentos de 

tratamento (significante). 

As questões relativas ao entendimento de como as competências se desenvolvem 

(MAIA, 2000) deram origem à Teoria dos Campos Conceituais, TCC. Para Vergnaud (1990), 

                                                 
37 Problema é considerado por Vergnaud (1986, p.76), como “qualquer situação em que é necessário descobrir 
relações, desenvolver atividades de exploração, hipóteses e verificação, para produzir uma solução”. 
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autor dessa teoria, a maior parte de nossos conhecimentos são competências38 e como tal só 

podem ser entendidas na ação do sujeito. Por serem muitas dessas competências não 

explicitáveis, Vergnaud (1990) propõe que esse entendimento se dê do sujeito em ação, 

considerando que um conceito está inter-relacionado com diversos outros conceitos, formando 

uma rede. Assim, Vergnaud (1983, p.84) define um campo conceitual como “um conjunto de 

situações cujo domínio requer uma variedade de conceitos, de procedimentos e de 

representações simbólicas em estreita conexão”. Assim, para descrever um campo conceitual 

é necessária a análise de situações e/ou problemas, conceitos e teoremas. O campo conceitual 

das estruturas aditivas, por exemplo, é formado, segundo (VERGNAUD, 1993, p.9), pelo 

conjunto das situações que requerem uma ou várias adições ou subtrações, ou combinação 

dessas operações, pelo conjunto dos conceitos e pelos teoremas que permitem a análise dessas 

situações como problemas matemáticos. 

A TCC, considerada na perspectiva de um conjunto de situações39 relativas à realidade 

referente (VERGNAUD, p. 9, 1993) mostra uma importante característica: a de “permitir a 

produção de uma classificação baseada na análise das tarefas cognitivas e dos procedimentos 

que podem ser adotados em cada uma delas”.  

Por exemplo, o campo conceitual do volume, no sentido matemático, recorre a um 

conjunto de situações que tem sua origem na geometria. Nesse caso, usam-se sólidos 

geométricos, estudam-se situações que permitem calcular a medida de alguns desses sólidos 

como paralelepípedos, cilindros, cones dentre outros. Esses estudos de medição recorrem às 

estruturas aditivas e às estruturas multiplicativas. Além dessa característica, o campo 

conceitual inclui um conjunto de representações, conceitos e teoremas, que interagem com as 

situações referentes.  
                                                 
38“Competência como capacidade de que o sujeito dispõe para enfrentar e resolver problemas”(MAIA, 2000, 
p.2). 
39 “O conceito de situação não tem aqui o sentido de situação didática, mas o de tarefa”(VERGNAUD, p.9, 
1993). 
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 Na interação entre o significante (R) e a realidade referente (S), o significado (I)  é 

construído. O exemplo dado por Magina (2001) mostra essa construção. A resposta a quantas 

cartas estão representadas na figura 7 pode ser expressa através de diferentes significantes, 

como por exemplo V e 5 (algarismo romano ou arábico), que os matemáticos  chamam de 

numerais, e que representam a mesma idéia (significado) do número cinco. 

 

Figura 10 – EXEMPLOS DE SIGNIFICANTE E SIGNIFICADO 

 

Fonte: Adaptado de Magina (2001, p. 9) 

 

Para Vergnaud (1993), um conceito adquire sentido para a criança através das 

situações e dos problemas que ela se propõe resolver. Entretanto, o sentido não está nas 

situações em si. Elas apenas permitem à criança dar sentido aos conceitos matemáticos. Por 

outro lado,  o sentido também não está nas palavras nem nos símbolos. Para (VERGNAUD, 

1996, p. 179) o sentido “é uma relação do sujeito com situações e os significantes”. São 

esquemas que as pessoas têm e são expostos quando provocados por uma situação ou um 

significante. Assim, o sentido de volume, para esse pesquisador, corresponderia ao conjunto 

dos esquemas de uma pessoa mobilizados para tratar as situações que exijam uma relação 

com a idéia de volume e que permitam operar sobre os símbolos, figuras, medidas, e a 

linguagem que representam o volume. 

Na discussão feita por Vergnaud (1993), a linguagem e outros significantes, na TCC, 

adquirem quatro funções: a função de identificação de invariantes; ajuda a inferência e o 

raciocínio e ajuda antecipação dos efeitos, objetivos e controle da ação; a função de 
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Antecipações dos objetivos a atingir, efeitos esperados e eventuais etapas intermediárias. 

Por exemplo, o aluno olhando para dois copos de requeijão, é capaz de decidir qual dos copos 

contém mais requeijão.  

Os esquemas, segundo Vergnaud (1993), exercem três funções: a função de 

invariantes operatórios, de Antecipações dos objetivos e as funções de Inferências. 

A função de invariantes operatórios, que guiam o reconhecimento, pelo aluno, dos 

elementos relativos à situação, assim como orientam o processo seletivo envolvido na coleta 

de informações relevantes sobre essa situação. Esses invariantes operatórios são classificados 

por Vergnaud (1986, 1993, 1996, 1997) como teoremas-em-ação e conceitos-em-ação.  

Os teoremas-em-ação são proposições tidas pelo sujeito como verdadeiras, mas que 

podem ser falsas quando confrontadas com o conhecimento científico. Por exemplo, quando o 

aluno considera duas bolas de mesmo volume, uma delas cheia de gesso e outra oca, e 

responde que a mais pesada tem o maior volume.  

Os conceitos-em-ação correspondem às idéias que são identificadas como ocorrendo 

numa determinada situação. Por exemplo, quando numa determinada situação, um aluno 

observa que um menino precisa exercer uma força maior para empurrar um objeto maior e se 

lembra do conceito de massa.  

As Regras de ação, também são consideradas por Vergnaud (1993) como função do 

esquema, e permitem ao aluno gerar seqüências de ações. Por exemplo, para o aluno 

determinar a medida do volume de um paralelepípedo ele multiplica as medidas do 

comprimento, da largura e da altura do sólido.  

A última função do esquema na TCC são as Inferências ou raciocínios que permitem 

determinar as regras e as antecipações a partir das informações e do sistema de invariantes 

operatórios pertinentes ao aluno. Por exemplo, o aluno recebe dois objetos, uma bola e um 

recipiente. Coloca a bola no recipiente no qual cabe completamente e deduz que o volume 
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interno do recipiente (sua capacidade) é maior do que o volume da bola. Uma concepção 

interativa para formação dos conhecimentos, segundo Vergnaud (1986), passa pela 

consideração de que o saber é construído, particularmente em matemática, a partir de 

problemas a resolver. Assim, para que se possa compreender como a aprendizagem está 

ocorrendo, esse teórico defende a necessidade de vários instrumentos de pesquisa no 

momento da resolução dos problemas propostos pelo pesquisador aos alunos. Nos dados 

obtidos através desses instrumentos estão as pistas de como e porque a aprendizagem do 

conceito ocorre.  

Como estamos interessados em compreender como ocorre a aprendizagem do conceito 

de Volume, parece-nos importante considerar essas idéias.  

A perspectiva construtivista nos leva a perceber que a aprendizagem é uma construção 

pessoal. Como tal, parte da responsabilidade por essa aprendizagem está no aluno. Assim, 

construtivistas como Piaget (1993) e Vergnaud (1991) e Kelly (1963), dentre outros, criticam 

a posição adotada pelos professores que enfatizam na sua metodologia de ensino, atividades 

relativas à “maneira de fazer”, em detrimento de outras que possibilitam a compreensão do 

porque fazer. Para eles, a adoção desse tipo de atividade não contribui para o processo de 

construção dos conceitos, porque não explora formas alternativas de pensar sobre a situação 

em análise. 

Para Campos (2001), Vergnaud considera que quando o aluno se depara com uma 

nova situação, usa o conhecimento desenvolvido em sua experiência de situações anteriores e 

tenta adaptá-lo a essa nova situação. Além disso, Vergnaud (1981) considera que o processo 

de aprendizagem é multilinear, propondo na TCC uma interação entre o conjunto de 

representações simbólicas e sistema de significados e significantes que a expressa.  

Contrariando a posição de alguns matemáticos, que insistem em afirmar que as 

definições são suficientes para se apreender todas as propriedades referentes a um conceito, 
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Vergnaud (1986) propõe estudar os processos de transmissão e de apropriação dos 

conhecimentos a partir dos conceitos, o que ele chama de psicogênese dos conceitos 

matemáticos. Nessa perspectiva, o conceito de Volume faz parte do campo conceitual das 

grandezas e como tal o volume não pode ser aprendido só pela sua definição. Configura-se 

esse conceito como um sistema de várias ordens aplicável a diversas situações, em que se 

coordena progressivamente em uma construção complexa, em fases diferentes da vida do 

aluno. Não sendo limitado aos aspectos referentes a uma singular característica como é o caso 

da ênfase dada à medida no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula por alguns 

professores. 

A análise dos dados apresentados em Oliveira (2002) aponta um amálgama entre a 

figura e o volume. Além disso, surgiram diversas argumentações dos alunos, que envolviam a 

medida e outras grandezas de qualidade distinta das geométricas como a massa e densidade, 

além de fórmulas para justificar a diferença entre os conceitos de volume e capacidade.  

 

Quanto ao volume, observamos que os 13 primeiros sujeitos (27,1%) fazem 
uma associação de volume a conceitos do quadro geométrico, alguns deles 
explicitamente dizendo ser o volume a figura geométrica ou o objeto 
geométrico. Os 22 sujeitos seguintes (45,8%) fazem associações mais 
próximas do quadro das grandezas geométricas, aparecendo, entre eles, 
menções ao “espaço ocupado”, à “quantidade de espaço”, à “quantidade”, 
etc. A referência às medidas é feita em apenas 3 casos (6,3%) e mesmo neles 
não é claro tratar-se de uma menção explícita ao quadro numérico, ou a 
palavra ‘medida’ está sendo usada na acepção de grandeza. Há uma menção 
ao quadro algébrico-funcional em apenas um sujeito, que diz: “Volume é 
qualquer valor elevado ao cubo... ““. Uma constatação que fazemos é que, 
em pelo menos 7 casos (14,6%), os sujeitos expressaram uma associação 
entre volume e massa ou volume e conteúdo dos sólidos (OLIVEIRA, 2002, 
p. 61). 
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2.7 A pesquisa de Vergnaud sobre Volume  
 

 

No texto intitulado “Didactique et acquisition du concept de volume” 40, Vergnaud 

(1983) apresenta uma contribuição fundamental para a discussão dos problemas cognitivos 

envolvidos na aquisição do conceito de Volume. Nesse trabalho, utiliza a teoria dos campos 

conceituais como instrumento teórico-metodológico de investigação dos processos de 

aquisição do conceito científico de volume, no início da escola secundária.  

Nesse trabalho, Vergnaud e sua equipe adotam a concepção de volume como uma 

grandeza que pode ser medida diretamente (casos dos recipientes), e que, nesse caso, o 

volume comporta as propriedades que são inerentes às grandezas unidimensionais. Ao mesmo 

tempo, a medida do volume pode ser calculada por uma combinação de informações das 

grandezas de outra natureza (comprimentos e áreas), o que implica mais que a simples 

utilização das fórmulas, requerendo uma concepção tridimensional de volume. 

O trabalho de Vergnaud e sua equipe, publicado em 1983, sobre a aprendizagem do 

conceito de Volume, apontam as concepções e as competências de quatro classes do primeiro 

ano da escola secundária francesa, com base em diferentes tipos de problemas: cálculo do 

volume, busca da relação entre volumes cujas medidas lineares se apresentam em uma relação 

conhecida, cálculo de uma medida elementar. Esse estudo mostra uma parte das dificuldades 

que alguns alunos encontram na aquisição do conceito de Volume, as quais, muitas vezes, se 

prolongam até a idade de 15 anos. 

Segundo Vergnaud (1993), um exemplo típico de campo conceitual pode ser 

encontrado no conceito de Volume. Na aquisição desse conceito, que se desenvolve durante 

um longo período de tempo, o conhecimento do aluno é obtido por meio de suas ações e 

                                                 
40 Didática e aquisição do conceito. 
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interações adaptativas, em face de situações que envolvem vários outros conceitos. Portanto, 

“o funcionamento cognitivo de um sujeito ou de um grupo de sujeitos em uma situação dada 

baseia-se no repertório dos esquemas disponíveis, formados anteriormente, de cada sujeito 

individualmente”(VERGNAUD, 1993, p.5).  

O conceito de Volume pode ser entendido, sob esse ponto de vista, como o conjunto 

de situações cuja manipulação faz apelo, ao mesmo tempo, à geometria, às estruturas aditivas, 

às estruturas multiplicativas, à topologia e a alguns conceitos físicos como os de massa, 

densidade e tempo, bem como as representações simbólicas interligadas entre si: “as 

grandezas espaciais (comprimentos, superfícies (sic) e volumes), cuja conceitualização 

recorre ao mesmo tempo à geometria às estruturas aditivas e às estruturas multiplicativas” 

(VERGNAUD, 1993, p. 11). 

Na perspectiva da aprendizagem do conceito matemático de volume, Vergnaud (1993) 

constata que existem duas classes de situações: aquelas em que os alunos dispõem das 

competências necessárias para resolvê-la e aquelas outras que exigem reflexão, hesitações, 

tentativas frustradas, que levam ao sucesso, ou não. Em ambos os casos, observa esse 

pesquisador, os alunos expõem, em esquemas, os conhecimentos usados para a resolução das 

situações problemas e é nesses esquemas que devemos procurar os conhecimentos em ação, 

isto é, “os elementos cognitivos que fazem com que a ação do sujeito seja operatória“. Desse 

modo, continua ele, encontram-se os conceitos e teoremas envolvidos, que levam a 

desenvolver as competências necessárias para resolver situações encerrando o conceito de 

Volume. 

Na opinião de Maia (1999), Vergnaud considera a maioria de nossos conhecimentos 

como competências. Competências essas, entendidas como a capacidade que o indivíduo tem 

de abordar e resolver um problema dado. 
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Nessa pesquisa, Vergnaud e seus colaboradores tratam da construção de situações 

destinadas a alunos da 5ª série e foram feitas observações dos efeitos produzidos em uma 

dezena de sessões de trabalho. Os protocolos obtidos revelam, entre outras, as dificuldades 

inerentes à comparação dos blocos retangulares, compostos de blocos cúbicos, e a avaliação 

de seu volume, por meio da medição dos comprimentos de suas arestas.  

O caráter da multidimensionalidade do desenvolvimento das competências do 

indivíduo, proposto na teoria de Vergnaud, sugere-nos que os alunos não aprendem o conceito 

de Volume da mesma maneira, obedecendo a um mesmo modelo, que descreve um percurso 

único para esse fim. Cremos que residem na compreensão dos esquemas utilizados pelos 

alunos para a resolução das situações problemas, propostas na seqüência, as condições 

necessárias para se determinar e delimitar o campo de conhecimentos, mobilizados pelos 

alunos para tal propósito.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 QUESTÕES COGNITIVAS E DIDÁTICAS RELATIVAS A 

CONCEITOS FÍSICOS 
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3.1 Questões relativas ao conceito de Massa 
 

 

Estudos feitos por Bachelard (1984) sobre a epistemologia do conceito de massa 

sugerem que seja um conceito de difícil apropriação. Esse filósofo apresenta a evolução desse 

conceito em níveis. No primeiro nível ele considera que a noção de massa foi tomada sob o 

ponto de vista estático, que correspondia a uma apreciação simplista de quantidade de 

matéria. Um segundo nível corresponderia ao emprego empírico, em que se busca uma 

determinação mais precisa. O conceito está ligado à utilização da balança e se beneficia da 

objetividade instrumental, que tem como base a teoria da alavanca. Assim, a massa deixa de 

ser considerado um elemento primitivo. Um terceiro nível de estudo seria quando esse 

conceito passa a ser um conceito mais abstrato, com a teoria física de Newton, em que a 

massa é definida como o quociente entre a força de gravidade, e aceleração da gravidade 

estabelecendo uma relação racional. Esse racionalismo newtoniano dirigiu o pensamento da 

ciência do século XIX, que adota conceitos absolutos de espaço, tempo e massa, permeando 

todas as construções teóricas. Esses conceitos servem de base aos sistemas de medidas, que 

servem para medir tudo. 

Com o surgimento da relatividade, o quarto nível, as concepções que estavam fechadas 

nas kantiana e newtoniana, devido a diversas contradições em sua estrutura teórica, passaram 

a ser questionada e foram obrigadas a serem revisadas. A massa, na teoria relativista de 

Einstein, passou ser olhada em seus aspectos da estrutura funcionais internos. Desse modo a 

noção de massa deixou de ser uma noção simples, em uma primeira aproximação, e passou a 

tomar aspectos de alta complexidade. A massa passou ser definida como independente da 
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velocidade, como absoluta no tempo e no espaço, como base de um sistema de unidades 

absolutas. Depois passou a ser uma função da velocidade, relativa ao deslocamento do objeto. 

Afirmações do tipo “o corpo está em repouso absoluto” não têm mais significado nessa teoria, 

pois todos os corpos estão em repouso ou movimento em relação a referenciais específicos.  

Embora Bachelard (1984) tenha observado esses níveis de desenvolvimento 

epistemológico do conceito de massa, vemos que essa linearidade é mais teórica que prática. 

No nível da descrição, esse conceito é distribuído de forma bastante heterogênea, em relação 

ao seu entendimento. Por exemplo, no trabalho de (LOVELL, 1988, p. 51), a massa toma o 

sentido de uma descrição, “Com a palavra “substância” queremos dizer “quantidade de 

matéria”, igualmente bem “porção de matéria””. Como em Valle (2002, p. 191), livro de 

ciências da quinta série do ensino fundamental tem “Uma pedra, um livro, um boi e uma bola 

são coisas que existem e ocupam lugar no espaço. Dizemos, então, que eles são formados por 

matéria”. 

Estudos relativos á grandeza construídos por Douady e Perin-Glorian (1989), Baltar 

(1996), em suas teses de doutorado, sugerem que associação da medida com a superfície deve 

ser retardada para favorecer uma aprendizagem mais consistente da noção de grandeza. 

Embora esses resultados sejam relativos ao conceito de área, encontramos em Oliveira (2002) 

esses mesmos resultados quando se  trata de volume. Assim, essa é uma das hipóteses que 

podem criar um amálgama entre volume e massa. Livros de Matemática da terceira série do 

ensino médio (DANTE, 2005), e do ensino fundamental, (IMENES e LELLIS, 1998) já estão 

sendo cuidadosos na apresentação desse conceito. Em referência ao conhecimento do real a 

descrição do conceito, relativas à aprendizagem, gera concepções equivocadas em que as 

pessoas passam utilizar o senso comum e consideram que, apenas objetos que tenham 

volumes suficientemente grandes tenha massa. Estudos feitos (LOVELL, 1988, p. 59) 

mostram que as crianças ao erguer objetos aprendem a distinguir a sensação muscular de qual 
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o objeto têm maior peso. Assim, se for dado um pedaço de papel a uma criança, é bem 

provável que, afirme que não tem peso. 

No segundo nível parece importante salientar que o volume e a massa estão obscuros e 

é nesse nível que propomos intervir com experimentos que tenham como objetivo desarticular 

o conceito de Volume do de massa. Com o olhar no terceiro nível como esclarecimento de 

questões relacionadas com o conceito de massa e peso. 

No terceiro nível a massa passa a ter aspectos abstratos. A massa é definida como o 

quociente de uma força por uma aceleração, como conseqüência direta da lei de atração 

universal, descrita por ele, em que diz que a atração mútua entre dois corpos é proporcional ao 

produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. 

Nesse sentido, massa é a propriedade da matéria, que tem toda partícula, em exercer uma 

força de atração sobre qualquer outra partícula. Essa propriedade é chamada de massa 

gravitacional.  
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Essa lei afasta teoricamente Newton de Galileu, quando esse mostra  a influência da 

força da gravidade da lua nas marés, fato esse em que Galileu não acreditava. 

Como a força gravitacional da Terra é muito maior que a de qualquer outro corpo que 

está sobre a sua superfície, para propósitos práticos experimentais, todas as outras forças 

gravitacionais podem ser desprezadas e assim, o peso ser originado apenas pela ação 

gravitacional da Terra. Analogamente, isso ocorreria na superfície de outro planeta ou de 

qualquer satélite, como por exemplo, a Lua. Dessa maneira, se a Terra fosse uma esfera 
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homogênea de Raio R o peso p de um pequeno corpo que se acha na superfície terrestre seria:

 2
BA

g R
.mmG.Fp ==   

Mas, como a Terra não é uma esfera perfeita e, além disso, sua composição é 

heterogênea, o peso de um corpo varia em função do local em que este estiver sendo pesado. 

Os nossos experimentos usam balança de dois pratos que, em sua essência, comparam massas 

de corpos, pois usam o fato da gravidade ser praticamente a mesma para corpos num mesmo 

local, em particular em ambos os pratos. Então se os pesos são diferentes as massas também o 

serão e, no caso dos pesos iguais, concluiríamos que as massas são iguais. 

O peso de um corpo também diferencia ligeiramente, em intensidade e direção, da 

força gravitacional da Terra, em virtude rotação desta em torno do seu próprio eixo. Nesse 

sentido, massa passa a ser a propriedade da matéria, que tem toda partícula, em exercer uma 

força de atração, não necessariamente gravitacional, sobre uma partícula, para acelerá-la. Essa 

propriedade é chamada de massa inercial. Assim quando se usa balança de braços iguais para 

comparar massas, é a massa gravitacional que está sendo comparada. 

Se ignorarmos essa pequena diferença entre o peso do corpo e a força de atração 

gravitacional e considerarmos a Terra como um sistema inercial41., então, quando um corpo A 

cai livremente, a força que o acelera  é seu peso p e a aceleração produzida por esta força é a 

aceleração da gravidade g. Portanto, a lei de Newton 
2
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 passaria a ser 

.gmFp Ag ==  com 
2

T

R
G.mg =

 igual a aceleração da gravidade. 

Nossa discussão acima se torna pertinente, pois não é muito difícil, em nosso dia-a-

dia, encontrarmos pessoas que dizem, “me dê um quilo de pão” ou “eu peso setenta 

                                                 
41 “Sistema inercial é aquele que a primeira lei de Newton descreve corretamente o movimento de um corpo livre 
de qualquer força (resultante nula)”(Sears, p.15, 1976). 
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quilogramas”, que é aceitável, mas que é cientificamente incorreto. É difícil ouvirmos as 

unidades quilograma força (kgf) ou Newton (N) serem usadas. Uma das possíveis 

justificativas para esse uso decorre da identidade numérica entre o peso do corpo42 e sua 

massa, quando a unidade de medida utilizada é o kgf. Por definição 1 kgf, é o peso do corpo 

cuja massa é 1 kg. 

Outra confusão que é feita e que já foi confirmada em questionário exploratório é 

desconhecer a existência da densidade dos corpos. Nem sempre o corpo mais pesado é o que 

tem o maior volume. Essa afirmação é verdadeira quando considera objetos com a mesma 

substância. Quando tomamos objetos de substâncias diferentes essa regra do senso comum 

não funciona.  

Um conceito importante é o de quantidade intensiva43 que é melhor entendido como 

taxas e razões: aceleração, densidade, concentração dentre outras. Elas são quantidades 

compostas, usadas para descrever um interior, aspecto intensivo de uma entidade ou 

substância, assumido de uma maneira ou de outra, para que seja um propriedade uniforme ou 

homogênea. As quantidades intensivas não são somadas da mesma maneira que as 

quantidades extensivas. Enquanto a soma do volume, quantidade extensiva, de dois objetos 

maciços de 2 m3 e 3 m3 é 5 m3, usando a estrutura matemática de Whitney (1992) a 

densidade, determinada uma escolha de unidade, como exemplo de uma quantidade intensiva, 

tem como em duas substâncias, uma de densidade de 2 g/m3 e outra de 1 g/cm3, a soma 

diferente de é 3 g/cm3.  

A densidade é definida pela razão entre a massa de um corpo e o seu volume. Muitas 

vezes encontramos, em livros didáticos de Física, o termo "densidade verdadeira ou absoluta", 

                                                 
42 “Peso representa a intensidade da força de atração da Terra sobre o corpo”(BEN-DOV, 1996. p. 39,). 
43 Em geral, define-se uma grandeza intensiva como uma grandeza que é razão de duas grandezas distintas. 
“Quando as quantidades são representadas por dois valores em relação um com o outro, elas são chamadas de 
quantidades intensivas”(NUNES, 2003). Exemplos importantes dessas grandezas são: velocidade, aceleração, 
densidade, preço unitário, entre outras. 



    

 

91

quando a medida é feita no vácuo, eliminando o efeito do empuxo do ar, e "densidade 

aparente" quando é feita no ar. A diferença entre as duas é praticamente desprezível. Esse 

termo é também utilizado quando se expressa a densidade de certa quantidade de partículas. 

Por exemplo, se certa massa de areia é colocada em um recipiente em que se possa determinar 

seu volume, a relação entre esta massa e o volume obtido é também chamada de densidade 

aparente, pois é a densidade que "aparenta" ter areia. Não é a densidade real da substância 

areia, pois se conta no volume o ar contido nos espaços vazios entre os grãos de areia.  

A densidade de uma dada substância costuma ser indicada pelo símbolo dt onde t é a 

temperatura na qual a densidade foi determinada. Geralmente a densidade de líquidos é 

determinada através de picnômetros: recipientes construídos para permitirem a determinação 

do peso de um volume conhecido de líquidos.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 O ENSINO DO CONCEITO DE VOLUME 
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4.1 O Ensino do conceito de volume e as Legislações relativas à Educação. 
 

 

As Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio – OCEM (vol 2. p. 81) 

propõe que “a aprendizagem de um novo conceito matemático dar-se-ia pela apresentação de 

uma situação-problema ao aluno, ficando a formalização do conceito como a última etapa do 

processo de aprendizagem” buscando estabelecer articulações entre conteúdos matemáticos. 

Além disso, buscar articulações com outras disciplinas.Nesse caso, sugere a utilizacao da 

História da Matemática em sala de aula como um elemento importante no processo de 

atribuição de significados aos conceitos matemáticos. 

No processo de construção do conhecimento matemático, o documento levanta 

questões relativas a conceitos que são estudados na educação matemática como os conceitos 

de contrato didático44 e contrato pedagógico45 . Destaca a contextualização como um conceito 

importante para o processo de ensino-aprendizagem como uma “... forma de “ilustrar” o 

enunciado de um problema, mas como uma maneira de dar sentido ao conhecimento 

matemático na escola”(OCEM, 2006, p.83).  

                                                 
44 “É em relação ao terceiro elemento da tríade – o saber matemático – que se tem o conceito de contrato 
didático. Esse contrato, que representa o “motor” para a aprendizagem de certo conceito matemático, tem suas 
“cláusulas” bastante implícitas. Elas se tornam explícitas  somente quando ocorre o rompimento do contrato por 
uma das partes (professor ou alunos)”(PCN p.81). 
45 “O contrato pedagógico baseia-se essencialmente na relação professor–aluno, essas “cláusulas” são, na sua 
maioria, explicitáveis. No geral, são negociadas entre o professor e os alunos, e se mantêm relativamente 
estáveis no tempo. Nesse contrato, fica determinado o papel de cada um dos elementos humanos da situação 
didática (professor e alunos)(PCN p.81) 
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O conteúdo está organizado em quatro blocos, Números e operações; Funções; 

Geometria; Análise de dados e probabilidade.Nesse caso, as grandezas passaram a um caráter 

secundário que afastam de uma posição clara no plano conceitual.  

Segundo Bellemain e Lima (2002, p. 3), as medidas são números que se obtêm no 

processo de medição das grandezas, que é um processo complexo que envolve a identificação 

de propriedades de objetos ou fenômenos no mundo físico. Além disso, necessita da escolha 

de uma unidade de medida e de instrumentos de medição e, por fim, a comparação com a 

unidade. Embora os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1997, p. 56) 

destaquem que,  

 

Na vida em sociedade, as grandezas e as medidas estão presentes em quase 
todas as atividades realizadas. Desse modo, desempenham papel importante 
no currículo, pois mostram claramente ao aluno a utilidade do conhecimento 
matemático. 

 

As Orientações curriculares para o ensino médio, OCEM (vol. 2, 2006) sugere que o 

estudo das grandezas perpassem todos os conteúdo matemáticos. 

 

O estudo de Funções pode ser iniciado com uma exploração qualitativa das 
relações entre duas grandezas em diferentes situações: idade e altura; área do 
círculo e raio; tempo e distância percorrida; tempo e crescimento 
populacional; tempo e amplitude de movimento de um pêndulo, entre outras 
(OCEM vol. 2, p. 72). 

 

Um importante avanço no OCEM (2006), é a perspectiva da interdisciplinaridade. A 

visão de se porder articular conhecimentos de outras disciplinas como a Física e a Química 

para consolidar a idéia de grandeza em particular a idéia de grandeza geométricas como área, 

perímetro e volume. 

No sentido de se construir atividades que proporcionem demonstrações de algumas 

fórmulas como volume de cilindro e esfera evitando, com isso, a simples apresentação que 
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contraria frontalmente a perspectiva de como é visto o conhecimento matemático no contexto 

de ensino-aprendizagem nas Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio.  

 

4.2 O conceito de volume nos livros didáticos 
 

 

Parece desnecessário discutir a importância que é atribuída aos livros didáticos. Há 

algum tempo o MEC já reconhece essa importância quando, em seu programa nacional do 

livro didático, desde 1997, PNLD 1997 a PNLD 2004, institui comissões para avaliar a 

qualidade desses livros, adotando critérios importantes determinado por professores dessas 

comissões. Além disso, essa importância é observada na função do livro didático no contexto 

escolar, no planejamento, na preparação das aulas, em apoios as atividades de ensino-

aprendizagem,  ou como fonte bibliográfica de complementação de estudos. 

Nas páginas seguintes faremos uma breve incursão em alguns manuais didáticos 

utilizados no Ensino Fundamental. A reflexão aqui apresentada não pretende ser exaustiva, 

restringindo-se a reunir algumas citações, nas quais os autores desses manuais manifestam, de 

forma mais explícita, suas concepções acerca dos conceitos de volume.  

Parece importante destacar que, existem livros didáticos que trabalham a geometria de 

forma fracionada, Dante (2004, v.1, pp.181-203) escolhe trabalhar a Geometria plana em 

vinte duas páginas, embora faça uso indireto em outros temas da matemática da primeira série 

age semelhantemente, Bianchini e Pacolla (2004, v.1, pp.17-38) em vinte uma páginas. A 

geometria espacial será trabalhada no segundo ano do ensino médio, Dante (2004, v.2, 

pp.160-200), em dois capítulos, uma geometria espacial posicional e outro relativas a 

geometria métrica relativas a área. No caso de Biachine e Pacolla (2004, v. 2, pp.161-206) 

não é feito um trabalho sobre a geometria posicional esse é retomado no terceiro volume, 

Biachine e Pacolla (2004, v.3, pp.36-70), seu estudo é específico para poliedros e corpos 

redondos tendo como foco a medida de área e volume. Nos capítulos 6 e 7, Dante (2004, v.3, 
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pp.160 a 200), trata da dos sólidos geométricos mais especificamente direcionando ao cálculo 

de medidas de áreas e de volumes. Além do mais, as transformações de unidades de medidas 

são quase esquecidas. 

Nesses livros não se discute atividades relativas a inter-relação entre o contexto físico 

e o contexto matemático. Questões relativas ao binômio massa-volume e a sua relação no 

contexto de ensino são inexistentes. Embora encontremos diversas atividades que procuram 

interligar o contexto físico com o matemático as questões têm características de considerável 

artificialidade, que é próprio do contexto matemático. Acreditamos que os escritores dos 

livros textos do ensino médio estão se esforçando para se adaptar ao novo modo de pensar a 

matemática, matemática como ciência, com suas verdades relativas. Parece não estar claro, 

ainda, a complexidade do conhecimento real e a sua relação com o  conhecimento 

matemático. Como é o caso dos autores citados e (LÚCIA. 2002, 5ª série, p.38), menciona a 

importância da geometria e simetria, bem como a necessidade de haver uma maior integração 

fazendo emergir os conteúdos a partir das análises ou elaboração de ornamentos encontrados 

na natureza e no ambiente em que vivemos. O tratamento dado ao volume por (LÚCIA, 2002, 

6ª série, pp.112-128) é um pouco diferente do que encontramos nas obras dos autores 

supracitados, nela encontramos a palavra grandeza, contudo na perspectiva de se medir a 

grandeza. Nesse sentido especifica uma unidade de capacidade46 (p. 107), litros que parece um 

equívoco pois se colocássemos dentro de uma garrafa de um litro cimento fresco quando 

endurecesse não teríamos líquido e assim não poderíamos medir. Embora faça um trabalho 

diferenciado em relação a medida de volume de sólidos, maciços,     em que usa 

características unidimensionais como Vergnaud (1983). Na tentativa de trabalhar volume 

como uma grandeza.  Nessa coleção, como nas outras acima, não existe um tratamento em 

relação ao volume numa perspectiva interdisciplinar, em que os conceitos físicos 

                                                 
46 ANA LÚCIA (2002, 6ª série, p. 108) afirma que “as unidades de capacidade também fazem parte do sistema 
decimal de medidas. No entanto só são utilizadas na prática o litro e o mililitro”.  
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complementem os conceitos matemático. Por exemplo, podemos medir o volume de dois 

sólidos de mesma densidade, indiretamente, usando as suas massas. i 

Um outro aspecto que observamos nesse livros didáticos é a opção por minimizar a 

comparação de volumes ou capacidades sem o emprego da medição ou das fórmulas. Isso 

leva os autores desses manuais a uma ênfase excessiva no estudo dos sólidos geométricos 

usuais (paralelepípedos, prismas retos, pirâmides, cilindros, etc.), induzindo-se à idéia errônea 

de que apenas esses sólidos possuem volume ou capacidade.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 METODOLOGIA 
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5.1 Escolhas teórico-metodológicas gerais 
 

 

Existe o reconhecimento da sociedade moderna que a ciência obteve sucesso no controle e 

nas formulações sobre inúmeros eventos. É sabido que o método de pesquisa quantitativo e a 

estatística colaboraram significativamente para esse reconhecimento. As correntes positivistas 

e neopositivistas definem como científicas somente as pesquisas baseadas na observação de 

dados da experiência e que utilizam instrumentos de mensuração sofisticados. Além disso, por 

serem métodos orientados na busca das causas de procedimentos controlados, hipotéticos 

dedutivos, o interesse é mínimo pela dimensão subjetiva. A verdade é uma verdade estatística, 

que supostamente é replicável e generalizável. No caso dessa verdade, Falcão e Régnier 

(2000, p. 4) criticam a ênfase dada aos resultados estatísticos, contudo, defendem que ...“... 

apesar de provocar várias controvérsias quanto às utilizações eventualmente inadequadas, a 

estatística tem tido um importante papel no contexto do debate epistemológico acerca da 

cientificidade das ciências humanas”. 

Além desses problemas, apontam o risco de interpretação abusiva das diferenças entre 

categorias codificadas pelos mesmos números. Em outras palavras, uma mesma correlação em 

eventos diferentes não tem o mesmo significado e não se deve ordenar indevidamente eventos 

que não podem ser ordenáveis.  

Uma das discussões feitas por Bastos (1992) é que, segundo a perspectiva cartesiana, a 

realidade pode ser percebida a partir das somas de suas partes. Isso implica numa valoração 

dos aspectos referentes a deduções de resultados derivados de comparação de variáveis. Essas 

variáveis são abstrações da realidade, especialmente por modelos matemáticos e análises 

quantitativas. Dessa forma, os eventos individuais e coletivos têm o mesmo tratamento, pois 

os resultados obtidos serão os mesmos.  

Na metodologia qualitativa encontramos a verdade tratada numa perspectiva holística, 

da qual nos aproximamos gradativamente, sem termos a certeza da verdade absoluta. Nessa 

metodologia, os aspectos subjetivos estão perto dos dados, e são considerados, podendo 
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interferir nos resultados. Além do mais, o comportamento do aluno é observado, mas não 

controlado. Na maioria, os estudos desenvolvidos são exploratórios, descritivos e indutivos e, 

além disso, são orientados e assumem uma realidade dinâmica. 

Uma das críticas à metodologia qualitativa recai sobre a questão da representatividade, 

uma vez que essa metodologia procura trabalhar sempre com pequenos grupos. Ela privilegia 

os estudos de caso, entendendo-se como caso, o problema de pesquisa relativo ao indivíduo, à 

comunidade escolar, ao grupo e à instituição. A questão que perpassa toda essa polêmica está 

na escolha do caso e a sua importância, no conjunto dos casos componentes. Por exemplo, até 

que ponto a inter-relação entre a massa e o volume é representativo no conjunto dos casos? 

Como nosso objetivo foi identificar diversos tipos de problemas relativos à construção do 

conceito de Volume, escolhemos um grupo de pessoas oriundas de realidades diferentes: dois 

grupos de estudantes de licenciatura e dois grupos de ensino médio. Dessa forma, esperamos 

que os resultados obtidos de suas respostas retratem o problema e permitam uma indicação de 

solução. 

Na abordagem qualitativa concentraremos esforços, através de métodos e técnicas, para 

entender e descrever o objeto no contexto histórico complexo da realidade. Como nosso 

estudo pretende descrever como a inter-relação entre massa e volume participa no processo de 

ensino-aprendizagem do conceito de Volume e como não encontramos referências teóricas 

que estudem essa inter-relação, este trabalho também toma características exploratórias.  

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a importância de grandezas físicas na construção do conceito de Volume. 

 

5.2.2 Objetivos Específicos  

 
• Identificar os conceitos físicos envolvidos na construção do conceito de 

Volume; 

• Identificar alguns invariantes operatórios utilizados nessa construção; 
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• Identificar os principais construtos aplicados no processo de comparação de 

volumes; 

5.3 Procedimentos metodológicos 

 

Neste projeto adotamos diversos instrumentos de coleta, que se complementam, para 

investigar a relação entre massa e volume no contexto de ensino-aprendizagem. Assumimos 

como referencial para a organização da pesquisa o ciclo da experiência Kellyana (Kelly, 

1963) e a concepção de Vergnaud (1992), na qual defende a necessidade do uso de vários 

instrumentos de coleta para se obter resultados consistentes sobre experimentos que envolvem 

objetos de pesquisa da Didática da Matemática. 

 

5.3.1 Dos sujeitos da Pesquisa  
 

 

Participaram da primeira etapa desta pesquisa vinte nove alunos do 1º. Ano do Ensino 

Médio do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco – CEFET/PE, (Grupo C), 

trinta e seis alunos do 1º. Ano do Ensino Médio do Ginásio Pernambucano (Grupo G), 

dezenove alunos do 8º. Período do Curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade de 

Ciências Humanas e Sociais de Igarassu - FACIG/PE, (Grupo F), e seis alunos da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE (Grupo U). 

Participaram da segunda parte do projeto dezesseis alunos, quatro alunos de cada uma das 

quatro instituições de ensino, CEFET-PE, Ginásio Pernambucano, UFRPE e FACIG-PE. Nas 

duas primeiras consideramos os 1ºs. anos do ensino médio e nas duas últimas o oitavo período 

do curso de Licenciatura em Matemática. 

A escolha dos níveis de ensino obedeceu a três critérios: o primeiro foi considerar apenas 

os níveis médio e superior, por supor que os alunos desses níveis de ensino já tiveram algum 

conteúdo programático referente ao conceito de Volume; o segundo motivo foi a maior 

capacidade argumentativa dos alunos do primeiro ano do ensino médio e do oitavo período do 

curso de Licenciatura em Matemática, em relação aos alunos do ensino fundamental, 

conforme observado em estudo exploratório aplicado em turmas da quinta série do ensino 
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fundamental. Por fim, o terceiro motivo foi comparar os alunos, em momentos distintos de 

escolaridade, em que poderiam ter compreensões distintas do conceito. 

A escolha inicial de oito alunos do ensino médio e oito do ensino superior foi feita 

obedecendo aos seguintes critérios. Após uma conversa sobre a finalidade do projeto e as 

responsabilidades, escolhemos os alunos que... 

• ...quiseram participar da pesquisa. 

• ...foram submetidos ao questionário exploratório e que apresentaram o amálgama 

entre massa e volume. 

Como um aluno da FACIG/PE e outro do Ginásio Pernambucano não participaram da 

etapa do Encontro, consideramos os protocolos de quatorze alunos para análise geral do 

experimento. Em resumo, dois alunos de cada uma das três instituições, UFRPE, Ginásio 

Pernambucano e CEFET/PE, e apenas três alunos da FACIG, participaram de todo processo 

experimental, num total de nove alunos. 

 

5.3.2 Os instrumentos de coleta de dados 
 

 

Os instrumentos usados para coletar os dados foram três questionários, aplicados nas fases 

da Antecipação, do Encontro e da Revisão Construtiva. (questionários A, B e C, ver apêndices 

A, B e C). Além desses, realizamos uma análise de livros didáticos, com o objetivo de 

identificar a maneira como os autores trabalham o conceito de Volume no Ensino Médio. 

Também analisamos os PCN (BRASIL, 1998) e as Orientações Curriculares do Ensino Médio 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 2006) para entender as sugestões oficiais para 

trabalhar o conceito de Volume.  

 

5.3.3 Etapas da Pesquisa 
 

 

5.3.3.1 Fase da antecipação (Duração – 1 h) 
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Nesta fase aplicamos o questionário A (ver Apêndice A), que foi construído com base nos 

subsídios obtidos através das respostas do questionário utilizado por Oliveira (2002). O 

questionário A é constituído por duas questões, cada uma tratando de uma situação de 

comparação de volumes e constando de dois itens: o primeiro, que pede para o aluno decidir 

se os volumes são iguais ou não e o segundo, para justificar, por escrito, sua resposta.  

Este questionário, com o qual usamos duas bolas idênticas e uma outra de volume maior, 

tem o objetivo de provocar, no aluno, o uso do conceito de Volume em situações práticas, que 

confrontam as relações entre o volume, grandeza, e o uso de objetos concretos.  

A primeira questão do questionário A foi entregue, a cada aluno, junto com o pedido 

para não consultarem antes da entrega do material manipulável, que permanecessem em 

silêncio e que não trocassem idéias entre si. Em seguida, cada aluno recebeu duas bolas de 

mesmo volume, uma mais pesada que a outra, e foi pedido que eles marcassem com um X a 

resposta correta e justificassem suas respostas. Semelhante procedimento foi adotado em 

relação à segunda questão, contudo foram entregues duas bolas de volumes diferentes, sendo 

que a maior era a mais leve. A figura 9 apresenta as bolas usadas no experimento. A primeira 

bola da esquerda tem massa maior do que as duas outras e a bola do centro tem volume maior 

do que o das duas outras. 

 

Figura 11 – BOLAS USADAS NA FASE DA ANTECIPAÇÃO 

 

 

Nossa hipótese era que os alunos usariam a massa das bolas como aspecto preferencial 

para avaliar os volumes das bolas. Neste questionário decidimos manter constante a variável 

forma, bola, por considerar que essa variável estava afastada do foco de nosso interesse de 

pesquisa.  

Outros objetivos da aplicação deste questionário foram confirmar a existência de nosso 

problema de pesquisa, ou seja, a relação entre a massa e o volume no contexto de ensino, 

identificar os sujeitos que participariam da próxima etapa da pesquisa. Dessa forma, os 
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resultados obtidos iriam evidenciar a importância da relação entre a massa e o volume para a 

aprendizagem do conceito de Volume.  

Utilizamos a teoria dos campos conceituais de Vergnaud (1987) para analisar as 

respostas desses alunos. 

 

5.3.3.2 Fase do investimento – (Duração – 1 dia) 
 

 

Após a análise dos protocolos do questionário A, escolhemos dezesseis alunos e lhes 

entregamos um texto (ELON, 1998) que trata do conceito de Volume no ensino médio e cujo 

autor afirma oferecer uma boa fundamentação do assunto. Além disso, pedimos aos alunos 

escolhidos que pesquisassem sobre volume em fontes como sites da internet e livros.  

 

5.3.3.3 Fase do encontro – (Duração – 2h) 
 
 

Esta fase foi organizada como uma oficina, com duração de duas horas, tendo como 

principal objetivo, criar situações que possibilitassem aos alunos utilizar os elementos que 

foram expostos na sondagem. Inicialmente os alunos receberam o questionário B (ver 

apêndice B), em que deveriam registrar suas respostas durante toda a oficina. Esta constou de 

três momentos. O primeiro, no qual os alunos recebiam objetos, que eles manipulavam e, em 

seguida, respondiam, justificando por escrito, às seguintes perguntas: “TÊM O MESMO 

VOLUME?” e “TÊM O MESMO PESO?”. Utilizamos o termo “PESO” no lugar de 

“MASSA”, levando em consideração que os alunos atribuem mesmo significado a esses dois 

conceitos. O segundo, no qual, após terem respondido ao questionário, puderam verificar suas 

respostas, utilizando uma balança de dois braços e um recipiente, com água, no qual poderiam 

colocar os objetos, e o terceiro, quando registraram suas conclusões finais, mantendo ou não 

suas respostas iniciais e justificando essa manutenção ou essa mudança. Esses três momentos 

foram repetidos nas oito situações, que compunham três tarefas, utilizando objetos diferentes, 

que tinham diversos volumes e massas, conforme descrito na tabela 1.  

 

Tabela 1 – OFICINA DE COMPARAÇÃO DE MASSAS E VOLUMES  
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 OBJETOS 

1ª situação – Volumes 
diferentes e massas iguais. – 
VDMI 

Um tablete de sabão e um 
bloco de madeira 

2ª situação – Volumes e 
massas iguais – VIMI Dois tabletes de sabão. 

pr
im

ei
ra

 

3ª situação – Volumes iguais e 
massas diferentes – VIMD Dois tabletes de sabão. 

1ª situação – Volumes 
diferentes e massas iguais – 
VDMI 

Duas bolas 

2ª situação – Volumes e 
massas iguais – VIMI Duas bolas 

se
gu

nd
a 

3ª situação – Volumes e 
massas diferentes – VDMD Duas bolas 

1ª. situação – Volumes e 
massas diferentes – VDMD 

Uma bola e um tablete de 
sabão. 

T
A

R
E

FA
S 

te
rc

ei
ra

 

2ª. situação – Volumes e 
massas iguais – VIMI 

Uma bola e um tablete de 
sabão. 

 

 

A primeira dessas tarefas foi relativa a paralelepípedos, sendo composta de três situações. 

A primeira, referente à comparação entre um tablete de sabão de volume menor do que o 

volume de um bloco de madeira, mas de mesma massa. A segunda, referente à comparação 

entre dois tabletes de sabão de mesma massa e mesmo volume. A terceira, comparando dois 

tabletes de sabão de mesmo volume e massas diferentes (um dos tabletes tinha um pedaço de 

ferro escondido no seu interior). A segunda tarefa de comparação era relativa a esferas. Na 

primeira situação foram usadas duas bolas de materiais diferentes, de volumes diferentes e 

massas iguais. Na segunda, foram usadas duas bolas de volumes e massas iguais. Na terceira, 

utilizamos duas bolas de volumes e massas diferentes, sendo a menor delas a que tinha a 

maior massa. Na última tarefa de comparação foram utilizados um paralelepípedo e uma 

esfera. Na primeira situação proposta nessa tarefa, foram utilizados um tablete de sabão e uma 

bola, de volumes e massas diferentes. Na segunda e última situação, foram usados um tablete 

de sabão e uma bola com volumes e massas iguais. 
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Figura 12 – OBJETOS USADOS NA FASE DO ENCONTRO 

 

Fonte: Licenciatura – UFRPE – 2005. 

 

5.3.3.4  Confirmação ou desconfirmação – (Duração – 30 min) 
 

 

Nesta etapa, foi aplicado um questionário que teve como objetivo identificar as 

mudanças ocorridas nas hipóteses iniciais apresentadas, por cada um dos alunos, na fase da 

Antecipação. As questões desse Questionário Final (Apêndice C) foram construídas a partir 

de respostas obtidas nos questionários A e B (ver Apêndices A e B). 

Esse questionário era composto de cinco questões, que tratavam da relação entre 

volume e massa. A primeira das questões comparava volumes de substâncias diferentes, que 

possuíam a mesma massa. Assim, referimo-nos a 1 kg de arroz e 1 kg de ferro. Neste caso, os 

volumes estariam ligados ao conceito de densidade, de modo que, a substância mais densa 

ocuparia um volume menor do que aquele ocupado pela substância menos densa e com igual 

massa. Dessa maneira, a substância mais densa deslocaria um menor volume de água. Como  

o arroz é menos denso do que o ferro, ele ocupa mais espaço e, portanto, deslocará mais água 

do que o ferro, que é mais denso. Assim, se tivéssemos submergido o ferro não haveria 

transbordamento.  

A segunda questão trata da relação do volume com o peso. Neste caso, estamos 

interessados em saber se o aluno utiliza o peso da lata para pensar acerca de seu volume. 



    

 

107

Dessa forma, podemos verificar de forma indireta se o aluno possui um amálgama desses 

conceitos.  

A terceira questão trata da relação entre massa e volume interno de um recipiente. 

Neste caso, estamos interessados em saber se houve uma dissociação, do que chamamos de 

“amálgama entre massa e volume”. Como essas substâncias são diferentes e têm densidades 

diferentes, ao serem colocadas em recipientes iguais, apesar de esses recipientes terem o 

mesmo volume, suas massas serão diferentes.  

A quarta questão é semelhante à primeira e tem o mesmo objetivo, ou seja, identificar 

que a ocorrência de volumes iguais não implica em massas iguais, quando temos substâncias 

diferentes.  

A quinta e última questão é aberta e tem o objetivo de explorar a compreensão dos 

diversos volumes presentes na situação proposta. Nesse caso, pode ser detectada a 

comparação de volumes de naturezas diferentes, a casca esférica com o volume da esfera 

maciça, ou ainda, o volume interno da esfera de isopor com o volume externo da esfera que 

foi colocada no seu interior.  

Após o recolhimento desse questionário, conversamos cerca de vinte minutos com 

esses alunos sobre as atividades que foram feitas durante o ciclo da experiência, desde a 

entrega do texto sobre volume até a aplicação deste questionário. Após essa discussão, 

entregamos outro questionário, cópia do questionário final, e pediremos para que eles 

examinem as suas respostas e, conforme seja, altere ou não suas respostas. Contudo, 

pediremos a esses alunos que se eles alterarem as respostas dê as justificativas para tal 

mudança.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ANÁLISE DA FASE DA ANTECIPAÇÃO USANDO A TCC. 
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6.1 Análise das respostas do Questionário A 

 

Inicialmente analisaremos as respostas da avaliação das bolas tendo como parâmetro 

final o conceito de Volume sob o aspecto matemático, como elemento das grandezas 

geométricas. As argumentações que foram utilizadas nos dão pistas para reconhecer que a 

construção do conceito abstrato nesses alunos ainda está confusos, amalgamados, com outros 

conceitos. As repostas sugerem a utilização de outros conceitos, alguns mais ligados a 

grandezas Físicas do que a Matemática, expondo a insegurança conceitual que o aluno detém  

quando é exposto a situações que exigem a clareza necessária do conceito.  

Lembremos que as tarefas constavam escolha e justificativas do resultado da avaliação 

do volume de duas bolas. A primeira, constava da avaliação do volume geométrico de duas 

bolas iguais de massas diferentes e a segunda duas bolas na qual a de menor volume tinha 

uma massa maior. Para corroborar as nossas suspeitas da existência do amálgama entre o 

conceito de massa com o de volume tomamos diversas das respostas dadas pelos alunos. 

Nessas, muitos desses, apresentavam a massa (ou peso) como atributos do objeto necessários 

para que possam, responder se as bolas têm o mesmo volume ou se tem volumes diferentes. 

Uma das restrições que percebemos nesse instrumento de coleta, é decidir se o aluno, em suas 

respostas, está usando o conceito de massa, massa como peso, peso como massa ou apenas 

peso.  
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6.2 Categorias 

 

Antes de comentarmos a criação do conjunto de categorias, recordemos que das três 

bolas utilizadas pelos alunos no Questionário A, da Antecipação, uma era mais pesada que as 

duas outras e que uma possui um volume maior, conforme figura 10. 

 

 

Figura 13 – OBJETOS USADOS NA ANTECIPAÇÃO 

 

 

 1  
 

 

 

 

 

 

 
 

Na dinâmica adotada para a resolução da primeira questão, os alunos usaram duas 

bolas de mesmo volume e massas diferentes, bolas (1 e 2). Para a segunda questão usaram 

duas bolas de massas iguais e volumes diferentes, bolas (1 e 3). 

A partir dos protocolos dos alunos foram criadas as categorias que estão apresentadas 

abaixo. Num primeiro momento de nossa análise, preocupamo-nos em detectar os conceitos 

que esses alunos utilizaram para justificar as respostas. Nesse caso, os conceitos de espaço, 

massa, peso, densidade, forma e tamanho, foram considerados como categorias porque mais 

se repetiram e/ou porque foram foco de nossa pesquisa. Alguns conceitos, como os de raio, 

diâmetro, dentre outros, que apareceram esporadicamente ou que tomaram características que 

 

• Bolas 1 e 2 têm mesmo volume;  
• Bolas 1 e 3 têm a mesma massa; 
• Bola 2 tem massa maior; 
• Bola 3 tem volume maior 

1 32
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desviaram de nosso interesse de pesquisa, foram colocados numa categoria chamada outros. 

Num segundo momento, preocupamo-nos em identificar os possíveis conceitos-em-ação e 

teoremas-em-ação presentes nos protocolos dos alunos, considerando a teoria dos campos 

conceituais.  

 

6.3 Análise dos dados na Teoria dos Campos Conceituais. 

 

Na teoria dos campos conceituais, um conceito se caracteriza pelas situações, pelos 

invariantes e pelas simbolizações empregadas para representá-lo. O questionário busca 

capturar, na situação que foi apresentada aos alunos, as características do conceito de Volume 

construído durante a sua vida escolar e evidenciar as fragilidades e a relação entre o volume e 

outros conceitos que eles elegem como importantes para dar sentido a esse conceito. 

As próximas figuras categorizam as respostas do questionário A, Antecipação. 

Utilizamos as letras U, F, G e C para indicar a instituição de origem dos alunos (UFRPE, 

FACIG/PE, GINÁSIO PERNAMBUCANO e CEFET/PE). Além disso, foram utilizados 

também algarismos para simples ordenação. Assim, U1 indica o primeiro aluno da UFRPE.  

Na figuras, gráfico de pizza, utilizamos o S quando estamos considerando que o aluno 

distingue o volume de massa e o N quando não distingue como também, nas tabelas 2 e 3. A 

terceira coluna, dessas tabelas, atribuímos o código VIMD para as respostas em que o aluno 

considera as bolas com mesmo volume e massas diferentes e VIMI quando o aluno considera 

as bolas com mesmo volume e massas iguais. Na quarta coluna, apresentamos as justificativas 

dos alunos. Nas sete colunas seguintes, relativas à presença dos conceitos de espaço, massa, 

peso, densidade, forma, tamanho e outros, foram utilizados o S para indicar que esse conceito 

foi empregado e o N quando isso não aconteceu.  
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6.4 Principais Resultados 

6.4.1 Análise dos Resultados dos alunos do CEFET/PE 

 

A quantidade de alunos que participaram do experimento foram vinte e nove alunos, 

quantidade maior do que os da UFRPE, FACIG/PE e do GP,  por esse motivo construímos o 

Gráfico 6, que tem características mais gerais.  

A princípio, os alunos foram capazes de compreender as perguntas formuladas no 

questionário por ter já estudado esse conceito, embora um desses alunos não tenha justificado 

a sua resposta, lembremos que nesse grau de escolaridade esses alunos já passaram por 

processos de ensino-aprendizagem do conceito de Volume. Após o cruzamento entre a 

resposta dada e a justificativa apresentada por esses alunos, os resultados demonstram que 45 

% dos alunos apresentam esse conceito devidamente formado, os outros 55 % precisaríamos 

empregar outros métodos e outras situações-problemas para termos certeza de que eles 

aprenderam esse conceito. Por exemplo, o aluno C17, na questão 1, justifica a sua resposta 

“Pelo que as vi têm o mesmo tamanho, logo tem o mesmo volume ( por ter a mesma 

capacidade)”, como as bolas tinham o mesmo diâmetro não podemos saber quais ou qual 

“tamanho” estão sendo considerados. Se os objetos fossem paralelepípedos, qual seria o 

tamanho que ele escolheria?  
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Figura 14 – GRÁFICO – CEFET/PE- 2005-1ª. QUESTÃO 

MASSA X VOLUME

VD
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VD VI T
 

Fonte: Ensino Médio – CEFET/PE – 2005. 

 

 

Outro resultado que podemos extrair das respostas que esses alunos apresentaram, 

Gráfico 6, é a semelhança com os resultados obtidos da Figura 12, enquanto 42 % das 

justificativas dos alunos da FACIG/PE não transparecem ter o conceito de Volume formado 

em índice bem próximo do observado nos do primeiro ano do CEFET, 45%. Esses índices 

criam, na escola, uma situação que apontam, em um primeiro momento, para uma deficiência 

no trabalho didático desenvolvido no tratamento de questões referentes ao ensino-

aprendizagem do conceito de Volume sendo necessárias iniciativas corretivas para evitar que 

alunos que passaram por esse tempo escolar levem como os alunos da FACIG, recém 

formados, essas deficiências para seus futuros alunos e, por outro lado, os do CEFET 

enfrentem dificuldades para o uso e a aprendizagem de outros conceitos que dependem desse 

conceito.  

Os resultados obtidos dos questionários desses alunos mantêm certa regularidade 

quanto ao uso de conceitos físicos utilizados pelos alunos para justificar as respostas 

semelhantemente aos alunos da (FACIG, GP e UFRPE). A Figura 13, mostra que 20 
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(densidade, massa e peso) dos 48 conceitos empregados nas justificativas têm essa origem. 

Além disso, a ênfase na conceitualização dada por esses alunos ao volume está 

intrinsecamente ligada ao de massa e de peso, 16 dos 29 alunos na Tabela 7 usaram esses 

conceitos. Notamos ainda que existem elementos para considerarmos que massa e peso para 

alguns desses alunos, em seu uso, são sinônimos como afirma o aluno C14, “As bolas têm o 

mesmo volume, ou seja, tamanhos iguais embora tenham massas( pesos) diferentes”. 

 

Figura 15 – T2 – CEFET/PE – 1ª. Questão 

VOLUME QUANTO AO SEU USO

4
5

8
11

1
1

10
8

Espaço 

Capacidade

Massa

Peso

densidade

Figura

Tamanho

Outros 

1º. T2 – CEFET/PE – SALA DE AULA – 26/01/2006 – 14h 30 min – 1ª. QUESTÃO
 

Fonte: Ensino Médio – CEFET/PE – 2005. 

 

 

A ênfase que é dada a massa e ao peso diminui na 2ª questão embora ainda apareça, 

mesmo assim ainda é significativa, 15 dos 38 conceitos empregados nas justificativas desses 

alunos, conforme Gráfico 8. Como é o caso do aluno C 28, “Porque têm pesos diferentes, 

sendo uma oca e a outra não, mas apresentam tamanhos iguais” e “Porque tem peso iguais e 

são de tamanhos iguais ”. 
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Figura 16 – T2 – CEFET/PE – 2ª. Questão 
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Fonte: Ensino Médio – CEFET/PE – 2005. 

 

O conceito de densidade não é muito empregado por esses alunos, acreditamos que 

muitas dessas dificuldades de aprendizagem em relação ao conceito de Volume poderiam ser 

sanadas se esse conceito fosse bem entendido pelos alunos. Alguns desses alunos chegam até 

a ter uma definição para o volume, como o alunos C27, “Considerando que o volume é a 

capacidade de “armazenação” de um dado recipiente, as duas bolas têm o mesmo tamanho, e 

o mesmo peso. Tendo as mesmas dimensões, logo terão mesmo volume”. 

Ao consultamos os protocolos do questionário A, verificamos que alguns teoremas-

em-ação estão por traz das argumentações desses alunos mostrando uma coerência entre a sua 

resposta e o que aprendeu sobre o conceito de Volume. Escolhemos alguns desses teoremas, 

que julgamos importantes para o desenvolvimento dos nossos estudos para o entendimento do 

conjunto das causas das deficiências conceituais relativas ao volume e como podemos sugerir 

mudanças nos processos de ensino-aprendizagem sobre esse conceito.  

• Objetos de mesmo peso e tamanho têm volume iguais.  

“Porque tem pesos iguais e são de tamanhos iguais” (C28). 
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• Objetos de mesma massa e tamanho têm volume iguais.  

“Elas têm o mesmo volume porque tem o mesmo tamanho e a mesma massa, 

aparentemente” (C 3). 

• Objetos de pesos diferentes têm volumes diferentes. 

Elas têm volumes diferentes, pois uma é mais pesada que a outra; se 
colocasse as duas bolas em recipientes aquosos, cada uma em seu respectivo 
recipiente e se eles tivessem o mesmo tamanho e a mesma quantidade de 
água, um afundaria e outro não , e no caso da mais pesada água do recipiente 
aumentaria, sabendo assim que o volume dela é maior (C 3). 

 

• Objetos de massas diferentes têm volumes diferentes. 

 “As bolas têm volumes diferentes porque ao pegá-las a massa de uma é maior que a 

outra” (C29).  

Nota: d=m/v ou v=m/d.  

6.4.2 Análise dos Resultados dos alunos do Ginásio Pernambucano 

 

Após uma breve discussão sobre o objetivo da pesquisa, pedimos que os alunos, após 

receberem as duas bolas, respondessem à questão e a justificassem. Além disso, pedimos que 

não dialoguem durante o desenvolvimento das atividades. Essa mesma sistemática por 

ocasião da entrega da segunda folha, que continha a segunda questão.   

Embora tenhamos colocado em tabelas a categorização das respostas do questionário 

de sondagem da Antecipação, preferimos expor, em gráficos, as idéias. Um dos motivos foi o 

número maior de alunos em relação à UFRPE que participaram desse instrumento (36 alunos) 

o que tornaria difícil a exposição das idéias e dificultaria a leitura do trabalho. A sistemática 

usada para obtenção das respostas foi semelhante à aplicada aos alunos da UFRPE. Além 

disso, por acreditar que esses conceitos não sofreram influências significativas no momento 
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da aplicação do questionário escolhemos analisar as respostas desses questionários a teoria 

dos campos conceituais (VERGNAUD, 1986).  

 

Figura 17 – GINÁSIO PERNAMBUCANO – 1ª. Questão 
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Fonte: Ensino Médio – Ginásio Pernambucano – 2005. 

 

A Figura 14 acima apresenta a quantificação do emprego dos conceitos, eleitos como 

importantes para esses alunos, relacionados com o conceito de Volume. As categorias Espaço, 

Massa, Peso, Densidade, Forma, Tamanho e Outros conceitos são empregados da mesma 

maneira que foram escritas pelos alunos e já discutidas anteriormente no início desse capítulo. 

As quantificações tiveram origem os dados do protocolo da Antecipação, na qual estão 

transcritas as respostas que foram dadas à primeira questão do questionário de sondagem, da 

etapa2 pelos alunos do 1º ano do ensino médio do Ginásio Pernambucano. 

Nas justificativas apresentadas por esses alunos buscamos perceber como o conceito, 

em sua forma fragmentada, apresenta-se e o domínio das situações, dos invariantes e das suas 

simbolizações. Na Figura 14 observa-se que de um total de 63 conceitos escritos, alguns 

repetidos, para justificar se as duas bolas  que lhes foram entregues tinham volumes diferentes 

ou não, 65 % do total dos conceitos usados relacionaram o conceito de Volume com 
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grandezas físicas. Em particular, os de maior importância são os conceitos de massa e peso, 

55 % do total dos conceitos usados. Além disso, consultando os protocolos da Antecipação 

observamos que 26 dos 36 alunos empregaram os conceitos de massa e/ou peso para justificar 

as suas respostas. O termo massa e/ou volume foi empregado por termos dificuldades em 

determinar, nesse momento, se esse aluno estava considerando os conceitos distintos, isto é, 

massa diferente de peso ou se estavam considerando massa como peso. Isso sugere que essa 

tarefa leva-os a fazer ligações entre conceitos físicos e que alguns desse como os de 

densidade, massa e peso sobressaem em relação a conceitos mais abstratos como o de espaço 

e de tamanho. 

Essa utilização tem certa semelhança com a que foi feita pelos alunos da UFRPE, que 

justificam as suas respostas com alguns conceitos físicos, outros matemáticos e outros ainda 

derivados dos sentidos como tato (usado como balança) e visão.  

A Figura 15 abaixo é semelhante à primeira, com as  mesmas categorias, contudo os 

dados usados são derivados dos dados da Antecipação e são referentes à segunda questão do 

questionário de sondagem da Antecipação. 

Figura 18 – GINÁSIO PERNAMBUCANO – 2ª. Questão 
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Fonte: Ensino Médio – Ginásio Pernambucano – 2005. 
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Se compararmos os gráficos das duas questões poderá ser observado uma diminuição  

significativa na utilização de conceitos físicos no Figura 15 em relação à Figura 14. Nossa 

hipótese é que, ao colocar os alunos numa nova situação, em que as bolas tinham o mesmo 

peso, a influência da massa na conceitualização do volume tomou caráter secundário, porque 

o aluno não pode usar a diferença entre os pesos das bolas como argumento, embora muitos 

desses mantivessem esse uso.   

Os dados da Antecipação referente à primeira questão mostram que 13 dos 36 alunos 

que responderam à questão consideraram que as bolas tinham volumes diferentes porque 

tinham pesos ou massas diferentes e como sabemos, na primeira questão as bolas tinham o 

mesmo volume. Destacamos como exemplo uma das justificativas  “Porque uma é mais 

pesada do que a outra e/ou uma tem mais massa que a outra” (G35, 1ª questão, 2005). Assim, 

a situação em que o conceito está sendo usado é uma característica que deve ser considerada 

quando em situações de aprendizagem. 

Os invariantes formam o segundo conjunto componente do conceito para Vergnaud 

(1986) e também foram encontrados nos dados da Antecipação . Os invariantes fazem parte 

do conceito e sendo assim, buscamos destacar alguns dos teorema-em-ação  percebidos 

durante o processo: 

• Objetos de densidades diferentes têm volumes diferentes. 

“Pois, elas têm as densidades diferentes e o peso também  fazendo com que o volume 

altere” (G33, 2ª questão, 2005).  

• Objetos que ocupam o mesmo espaço têm o mesmo volume. 

“Porque os espaços que ocupam são os mesmos” (G17, 2ª questão, 2005).  

“Apesar de terem massas diferentes têm mesmo volume, pois apresentam diâmetros 

iguais, ocupando a mesma quantidade de espaço” (G14, 2ª questão, 2005). 
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Objetos de massas e/ou pesos diferentes têm volumes iguais. 

“Apesar da massa (das bolas) ser diferente tem o mesmo volume, ou seja, o mesmo 

tamanho” (G3, 1ª questão, 2005).  

 “Apresenta o mesmo volume, mas a massa de um é diferente da outra” (G25, 1ª 

questão, 2005). 

• Objetos de massas e/ou pesos iguais têm volumes iguais. 

 “Tem o mesmo volume e massas iguais” (G34, 1ª questão, 2005). 

• Objetos de pesos diferentes têm volumes diferentes 

“Elas têm volumes diferentes pelo fato de terem pesos diferentes e acho que tem certa 

quantidade de ar em uma delas, pois uma é mais leve que a outra” (G16, 1ª questão, 2005). 

“Porque uma é mais pesada do que a outra e/ou uma tem mais massa que a outra” 

(G35, 1ª questão, 2005). 

• Objetos que tem tamanho peso iguais tem o mesmo volume. 

“Pois tem mesmo tamanho e peso” (G1, 2ª questão, 2005). 

“Elas têm tamanhos e pesos iguais” (G20, 2ª questão, 2005). 

• Objetos de dimensões diferentes têm volumes diferentes 

“Ela tem volumes diferentes, porque suas dimensões são diferentes. Peso é diferente 

de volume” (G24, 2ª questão, 2005). 

 

6.4.3 Análise dos Resultados dos alunos do FACIG/PE 

 

De um modo geral o processo de coleta de dados foi semelhante ao aplicado no 

Ginásio Pernambucano, diferindo o horário, que foi à noite. Como os alunos que participaram 

do experimento eram do oitavo período de Licenciatura em Matemática, último período do 
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curso, esperava-se que seus resultados fossem mais consistentes. O que observamos, porém 

foram argumentações são semelhantes às dos alunos do Ensino Médio. A ênfase dada a 

conceitos físicos para comparar o volume dos objetos foi muito usada, tanto na primeira 

questão quanto na segunda. Além do mais, a Figura 16 apresenta um índice eqüitativo na 

comparação de volumes das duas bolas, o que sugere relativa dificuldade desses alunos na 

compreensão do conceito de Volume. A quantidade de alunos que participaram do 

experimento foi maior do que na UFRPE. Enquanto nessa última participaram seis alunos, na 

FACIG/PE participaram dezenove. Assim, observou-se que oito alunos dentre os dezenove 

têm dificuldades conceituais em relação ao volume. Além disso, podemos extrair da Figura 16 

que, após um longo tempo de estudo, ensino fundamental, médio e superior, muitos desses 

alunos ainda têm dificuldades em responder questões que inter-relacionam conceitos físicos e 

geométricos, como é o caso daquelas apresentadas nesse questionário. 

 

 

Figura 19 – GRÁFICO – FACIG/PE- 2005-1ª. QUESTÃO 

MASSA X VOLUME 
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Fonte: Licenciatura em Matemática – FACIG/PE – 2005. 
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Levando em conta as repostas dadas por esses alunos na Antecipação, verificamos que 

os argumentos que foram usados na primeira questão foram semelhantemente aplicados na 

segunda. Abaixo, colocamos os principais resultados para justificar nossas argumentações. 

Note que os alunos F1, F10, F17, F18 e F19 usam o conceito de peso para comparar os 

volumes das bolas nas duas questões. Esses assumem dois teoremas-em-ação, se as bolas têm 

volumes diferentes têm pesos diferentes e se têm volumes iguais tem pesos iguais,  que 

balizam as suas argumentações e garantem a existência da transferência de aplicação. Além 

disso, demonstram que existe, nesse caso, um amálgama entre o peso e o volume, isto é, para 

esses alunos existe uma relação de equivalência entre os conceitos de peso e o de volume.  

Tabela 2 – RESULTADOS DA 1ª QUESTÃO – FACIG – Fase da Antecipação 

 

1ª. Questão  Pelo que eu pude analisar as duas, elas possuem 
uma quantidade de peso diferente. F1 

 2ª. Questão Tem, pois as duas bolas possuem o mesmo peso. 

1ª. Questão  Pois as mesmas têm seu peso diferente uma da 
outra F 10 

2ª. Questão As bolas têm tamanhos diferentes, pois o seu 
peso é igual. 

1ª. Questão  Acredito que os volumes são diferentes, porque 
uma é mais pesada que a outra. F 17 

2ª. Questão Sim porque são do mesmo tamanho e peso. 
1ª. Questão  Sim, pois têm pesos diferentes. F 18 2ª. Questão Acho que tem aproximadamente mesmo peso. 

1ª. Questão  Pois o peso das duas é diferente, ou seja, uma 
pesa mais que a outra. F 19 

2ª. Questão Pois o peso das duas é diferente, ou seja, uma pesa 
mais que a outra. 

Fonte: Licenciatura em Matemática – FACIG/PE – 2005. 

 

Construímos Figura17, abaixo usando as categorias já discutidas acima. Recordemos 

que temos como foco a relação entre a massa e volumes no contexto de ensino e nesse 

momento estão sendo verificados se existe  domínio das situações de ensino, dos invariantes e 

das simbolizações empregadas.  
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Uma das conclusões que podemos tirar da Figura 17 é a de que existe forte influência 

dos conceitos físicos na construção da conceituação do volume note que 19 (densidade, massa 

e peso) dos 34 conceitos empregados são de origem da inter-relação do volume com conceitos 

físicos. Vergnaud (1970, p.114) já levanta a questão da maneira como se abordam os 

conceitos matemáticos na escola no momento em que afirma que “é através das situações e 

dos problemas a resolver que um conceito adquire sentido”. Além disso, não é percebido, no 

Figura 17, que tenha havido um trabalho didático eficiente que promova a articulação entre 

volume e as grandezas físicas.  
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Figura 20 – FACIG/PE – 1ª. Questão 

A Figura 18, abaixo, mostra os conceitos que foram usados pelos alunos para justificar 

as suas respostas à segunda questão. Uma das primeiras conclusões a que podemos extrair 

desse gráfico é a de que existe uma preferência clara pelo conceito de peso, mesmo quando 

esses alunos tomam bolas de  mesma massa. Dos 24 conceitos categorizados que aparecem 

nas justificativas desses alunos encontramos 10 vezes o uso do peso. 

Outra observação que deixa transparecer no Figura 18 é referente ao uso que, deixa de 

ser utilizado como é o caso da massa, capacidade, e densidade, que foram usados na questão 

anterior. 
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Figura 21 – FACIG/PE – 2ª. Questão 
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Fonte: Licenciatura em Matemática – FACIG/PE – 2005. 

 

 Concentramos-nos em pontuar alguns teoremas-em-ação, que foram observados nas 

respostas e que acompanham a construção conceitual desses alunos.  

Objetos de pesos diferentes têm volumes diferentes. 

“Pelo que eu pude analisar as duas, elas possuem uma quantidade de peso diferente” 

(F1, 1ª questão, 2005). 

“Pois as mesmas têm seu peso diferente uma da outra” (F10, 1ª questão, 2005). 

“Acredito que os volumes são diferentes, porque uma é mais pesada que a outra” (F17, 

1ª questão, 2005). 

“Sim, pois têm pesos diferentes” (F18,1ª questão, 2005).  

Ter mesmo diâmetro e pesos diferentes tem mesmo volume. 

“Embora as bolas possuam o mesmo diâmetro e o seu peso é diferente” (F15, 1ª 

questão, 2005). 

“As bolas têm o mesmo diâmetro, porém os pesos são diferentes, ou seja, as massas 

são opostas” (F12, 1ª questão, 2005). 

Objetos de densidades diferentes têm volumes diferentes. 
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“Elas, juntas, apesar de serem parecidas, mas uma é mais densa, a menos pesada do 

que a outra” (F16, 1ª questão, 2005). 

6.4.4 Análise dos Resultados dos alunos do UFRPE 

 

Discutiremos os resultados da tabela2 e da tabela3, abaixo, referentes aos dados 

obtidos dos alunos da UFRPE.  

Tabela 3 – RESULTADOS DA 1ª QUESTÃO – UFRPE – Fase da Antecipação 

 

SONDAGEM – 1 –8º.PERÍODO - UFRPE – SALA DE AULA – 28/11/2005 – 19h17min – 
1ª. QUESTÃO 
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U1 S VIMD

Pois pelo que percebemos as bolas têm o 
mesmo formato, ou seja, mesmo diâmetro. 
Logo terão o mesmo volume, porém com 

densidades diferentes. 

N N N S S N S

U2 N VIMI 
Visualmente ou pelo tato não podemos 

afirmar relação ou a razão dos volumes dos 
corpos (bolas). 

N N N N N N S

U3 N VIMD

Elas são de mesma área de volume, têm 
apenas massas diferentes, uma delas está 
cheia a outra não tem nada ocupando seu 

volume. 

N S N N N N S

U4 N VIMI 
Pois uma delas é mais leve que a outra, por 

esse motivo acho que os volumes dão 
diferentes. 

N N S N N N N

U5 S VIMD

Embora as bolas possuam massas diferentes, 
os volumes são dados 34 Rπ e verificando elas 

possuem o mesmo raio. Logo elas têm o 
mesmo volume. 

N S N N N N S

U6 S VIMD
Possui mesmo volume, mas com pesos 
diferentes. Possui a mesma capacidade 

volumétrica. 
N N S N N N S

 

Fonte: Licenciatura em Matemática – UFRPE – 2005. 
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Tabela 4 – RESULTADOS DA 2ª QUESTÃO – UFRPE – Fase da Antecipação 

 

Fonte: Licenciatura em Matemática – UFRPE – 2005. 

 

Analisando a tabela2 verificamos que dois alunos (U2 e U4) afirmaram que os 

volumes das bolas eram diferentes. Enquanto isso, na tabela 3 encontramos um dos alunos 

anteriores (U4) e um outro aluno (U5) que afirmaram que os volumes eram iguais. Essas 

respostas contrariavam as nossas expectativas. Esses resultados mostram a complexidade da 

aprendizagem do conceito de Volume, uma vez que esses alunos estão em final de curso e 

ainda apresentam dificuldades em justificar que duas bolas têm volumes diferentes ou não. 
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As bolas apresentadas são de materiais 
diferentes creio que isto ocasionou o seguinte: 

1 apresentam diâmetros internos e iguais 
2 apresentam diâmetros externos diferentes 

logo concluímos que os volumes totais serão 
diferentes. 

N N N N N N S 

U2 N VD
MI 

Visualmente posso afirmar que as bolas têm 
tamanhos diferentes, possui volumes 

diferentes. 
N N N N N S S 

U3 N VD
MI 

Uma é maior que a outra, são de materiais 
diferentes. Embora esta diferença seja 

pequena. 
N N N N N N S 

U4 N VIM
D Pois elas têm a mesma massa e o mesmo raio. N S N N N N S 

U5 S VIM
D 

Nesse segundo caso, elas possuem mesma 
massa, mas continuam com um mesmo raio e 

seus volumes são dados por 
3

4 3Rπ . Portanto 

elas têm o mesmo volume. 

N S N N N N S 

U6 N VD
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Uma das bolas possui aparentemente 
capacidade volumétrica maior. N N N N N N S 
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Suas justificativas demonstravam uma confusão conceitual entre conceitos matemáticos, 

físicos e intuitivos. 

 Nas tabelas acima, parece natural a utilização, por parte dos alunos, de diversos 

conceitos para justificar as suas respostas, sendo alguns deles físicos, outros matemáticos e 

outros ainda derivados dos sentidos como tato e visão. O formato aparece (U1 e U2 na tabela 

2), porém sempre acompanhado de outro conceito como o de diâmetro e de razão entre os 

volumes, sugerindo a insuficiência de seu uso isolado.  

Nenhum dos alunos pesquisados utilizou apenas uma definição de volume, para 

justificar a igualdade ou desigualdade. Isso parece confirmar a afirmação de Vergnaud (1986) 

que o conceito não se resume apenas à sua definição. Além do mais, a interferência de 

conceitos físicos como o de massa, peso, densidade e substância, no conceito de Volume, 

toma relevância considerável quando se apresentam objetos que, ao serem colocados na palma 

da mão transmitem a sensação de serem pesados. Das doze respostas, nove utilizavam 

conceitos físicos, o que parece evidenciar uma relação muito próxima entre conceitos físicos e 

matemáticos. 

Os invariantes formam o segundo conjunto componente do conceito para Vergnaud 

(1986). Nas tabelas surgem indícios da utilização de teoremas-em-ação assumidos e 

empregados nas justificativas de alguns alunos. Assim, identificamos os seguintes teoremas-

em-ação: 

Objetos de mesma forma têm o mesmo volume. 

“Pois pelo que percebemos as bolas tem o mesmo formato, ou seja, mesmo diâmetro. 

Logo terão o mesmo volume, porém com densidades diferentes” (U1, tabela 2, 2005). 

Ser mais leve que o outro implica ter volumes diferentes. 

“Pois uma delas é mais leve que a outra, por esse motivo acho que os volumes dão 

diferentes”. (U4, tabela 2, 2005). 
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Objetos de pesos diferentes podem ter volumes iguais. 

“Possui mesmo volume, mas com pesos diferentes”. (U6, tabela 2, 2005). 

Ter o mesmo raio implica em ter o mesmo volume. 

“Embora as bolas possuam massas diferentes, os volumes são dados 34 Rπ e verificando 

elas possuem o mesmo raio. Logo elas têm o mesmo volume” (U5, tabela 2, 2005). 

Para ter o mesmo volume tem que ter a mesma massa e o mesmo raio. 

“Pois elas têm a mesma massa e o mesmo raio” (U4, tabela 3, 2005). 

Parece importante salientar que as simbolizações, componentes do terceiro conjunto 

que caracteriza o conceito, mostram a sua influência no momento em que o aluno (U5) usa de 

fórmulas para justificar suas respostas.  

“Embora as bolas possuam massas diferentes, os volumes são dados 34 Rπ e verificando 

elas possuem o mesmo raio. Logo elas têm o mesmo volume. ...Nesse segundo caso, elas 

possuem mesma massa, mas continuam com um mesmo raio e seus volumes são dados por 

3
4 3Rπ

. Portanto elas têm o mesmo volume” (U5, tabela 2 e 3, 2005). 

 

É importante ressaltar que não colocamos nenhuma instrução para o uso de fórmulas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ANÁLISE DA FASE DO INVESTIMENTO, DO ENCONTRO, CONFRONTO E 

REVISÃO CONSTRUTIVA USANDO A TCP 
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7.1 Análise geral dos dados 
 

 

A discussão que desenvolveremos neste capítulo tratará da análise referente a fase da 

Antecipação, do Encontro, Confronto e da Revisão Construtiva.  

Os dados coletados, das oito situações propostas nas três fases no questionário B (ver 

apêndice B), foram resumidas na figura 19 que são compostas por oito colunas, as três 

primeiras resumem os resultados das três primeiras situações que envolveram comparações do 

volume de tabletes de sabão e prisma de madeira, das três posteriores que evolveram 

comparação do volume de bolas e as duas últimas fases tabletes de sabão e bola. O s números 

que aprecem em cada coluna corresponde ao número de vezes que o conceito foi usado 

Encontramos, na figura 19, os conceitos de Dimensão, Massa, Densidade, Espaço, 

Figura e Medida, que foram os conceitos eleitos para poder construir o conceito de Volume. 

Além disso, podemos observar que, praticamente existe um equilíbrio entre a quantidade de 

vezes que foi mobilizado o uso do conceito de Massa e o conceito de dimensão. 

Utilizando ainda a figura 19 e considerarmos a relação com os conceitos físicos essa 

influência fica em torno de 31% dos conceitos usados. Dependendo e da fase e da situação 

esses percentuais variam. Por exemplo, a terceira tarefa, em que a forma deixa de ser 
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constante (bola e tablete de sabão), o conceito de figura é o preferido (37%) em relação aos 

outros conceitos. Por outro lado, se consideramos a primeira e segunda situação em que a 

forma dos objetos é constante, os conceitos de massa e o de dimensão tomam um maior 

destaque quanto ao seu uso. 56% do número dos conceitos usados, além disso, a massa 

(34,4%) e a Medida (36%) mostram uma influência que deve ser considerada.  

Figura 22 – GRÁFICO GERAL DOS RESULTADOS – ENCONTRO  
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Fonte: – CEFET/PE, FACIG/PE, GP, UFRPE – 2005. 

 

Começaremos nossa análise, usando a TCP, inicialmente, com os alunos que 

participaram de todas as etapas do projeto. Do Ginásio Pernambucano G33 e G36; do 

CEFET/PE os alunos C27, C29; da UFRPE os alunos U1 e U4 e da FACIG os alunos F16, 

F17 e F9.  

Um aspecto que une os alunos da FACIG com os da UFRPE, além de serem alunos 

universitários, é a maneira semelhante que esses alunos compararam o volume das bolas, na 

etapa da Antecipação. Alguns desses alunos consideraram que os volumes das duas bolas 

eram diferentes, embora as bolas tivessem volumes iguais, usando a justificativa de que os 



 

 

132

pesos eram diferentes ou suas densidades como dizem os alunos (F17) “Acredito que os 

volumes são diferentes, porque uma é mais pesada que a outra” Nesse caso, o construto bola 

mais pesada-bola mais leve garante que o volumes sejam diferentes e (U1) “Logo terão o 

mesmo volume, porém com densidades diferentes” usando o construto, bolas de densidades 

diferentes-bolas de densidades iguais, garante que os objetos têm o mesmo volume.  

Os construtos Maior...-menor... e Igual...-Diferente... foram usados em todas as 

situações propostas no experimento. (Relação de ordem). Assim, a faixa de conveniências 

desses construtos é bastante ampla. As seguintes frases exemplificam esta afirmação, dadas a 

mesma questão: (U2), “Ambas as bolas têm o mesmo tamanho e marca, logo, igual volume”, 

que para esse aluno, temos o maior tamanho-menor tamanho; (C28), “Pois apresentam 

dimensões, formas, e pesos iguais”. Nesse caso o aluno está mobilizando o construto igual...- 

diferente....Como faz sentido se falar dimensões iguais-dimensões diferentes, formas iguais-

formas diferentes e pesos iguais-pesos diferentes. A faixa de conveniência desse construto, 

igual...-diferente... é bem ampla.  

Por outro lado, (C28), apresentou um sistema mais complexo que o aluno (U2). No 

primeiro caso, volume igual-diferente volume está ligado, com o construto de nível mais 

baixo, mesma dimensão-diferente dimensão. Enquanto para (U2) volume igual-diferente 

volume está ligado a três construtos num nível mais baixo: dimensões iguais-dimensões 

diferentes, formas iguais-formas diferentes e pesos iguais-pesos diferentes. Isso mostra que os 

construtos se unem , os que estão no nível mais baixo com os de nível superior criando uma 

rede de interligações que estão, intrinsecamente, interligados entre si, criando um sentido para 

o volume.  

Nesse caso, para esse aluno, é conveniente dizer que mesmas dimensões e diferentes 

dimensões, mesmas formas e formas diferentes, pesos diferentes e pesos iguais. Portanto, 

Dimensão, Forma, Peso e Tamanho estão dentro da faixa de conveniência. Isso sugere que o 
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construto igual-diferente tem uma expressiva faixa de conveniência. Para (C26), “Mesmo 

correspondendo a mesma forma, a massa de ambos é diferente, logo uma ocupa mais espaço 

que a outra”. Nesse caso, o construto maior massa-menor massa, está em um nível mais baixo 

de inter-relação com o construto maior espaco-menor espaço para garantir que uma bola tenha 

maior volume que a outra.  

Os alunos do Ginásio Pernambucano, GP, e do CEFET/PE além de serem alunos do 

primeiro ano do ensino médio, de maneira semelhante aos alunos do Ensino Superior, 

compararam o volume das duas bolas, na etapa da Antecipação. Alguns desses alunos 

consideraram que os volumes das duas bolas eram diferentes, embora as bolas tivessem 

volumes iguais, usando os seguintes construtos, maior massa-menor massa, maior peso-menor 

peso, maior tamanho-menor tamanho, Como diz o aluno (C5) “Elas têm volumes diferentes, 

pois uma é mais pesada que a outra.”, ou o aluno (G35), “Sim, porque o volume é a 

quantidade de massa que tem dentro da área, as bolas possuem a mesma área e, portanto 

volumes diferentes, já que uma era mais pesadas do que a outra, pois tinha mais volume nela”. 

 Dessas análises verificamos que alguns construtos tornam-se evidentes como é o caso 

do construto igual massa-massa diferente, igual peso-peso diferentes, maior densidade-menor 

densidade, são construtos que estão no nível inferior ao construto maior volume-menor 

volume. Isso sugere que esses necessitam serem bem construídos antes para que o aluno possa 

construir o conceito de Volume.  

  

7.2 Análise dos questionários B e C 
 

Na análise que desenvolveremos a seguir, continuaremos a utilizar a TCP como nosso 

referencial teórico. Discutimos no capítulo 2 aspectos teóricos relevantes dessa teoria, em 

particular a distinção entre o construto e conceito. O primeiro como sendo uma entidade 
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dicotômica, que quando eles são usados  para analisar o evento, os dois pólos têm que ser 

considerados. Isto permite que as pessoas comparem eventos diferentes.  

Os construtos que subsidiaram a construção do conceito de Volume, hipoteticamente, 

devem aparecer no discurso de cada aluno. Nos questionários recolhidos nas várias etapas do 

experimento encontramos os seguintes conceitos considerados importantes pelos alunos: 

Tamanho, Massa, Peso, Forma, Densidade, Dimensões, Espaço e Medida, não sendo um caso 

particular de alunos de uma instituição específica, mais que estão nas repostas dos 

questionários dos alunos das diversas instituições.  

Os construtos foram utilizados para construir o conceito de Volume teve como base a 

comparação  dos objetos apresentados nas primeiras fases do experimento, Antecipação e 

Encontro, e nas respostas das questões do questionário C da fase do Confronto e da Revisão 

Construtiva do experimento. Além disso, mostraremos que os  construtos, igual-diferente e 

maior-menor, por ter uma Faixa significativa de aplicação, tornaram-se os preferidos por 

esses alunos, e foram encontrados nas respostas dos questionários, particularmente isso sugere 

a existência, do Corolário da Escolha que afirma que as pessoas escolhem, dos construtos, 

aquela pela qual ela antecipa a maior possibilidade de extensão e definição do seu sistema. 

Isso parece ser importante se destacar. 

Nossa análise utilizará as respostas aos questionários da fase da Antecipação, em que 

os alunos respondiam às questões propostas a partir da comparação do volume de duas bolas. 

Ainda, utilizaremos as respostas dos questionários desses alunos na fase do Encontro, que 

tratou de uma oficina em que se trabalhou a comparação de esferas e paralelepípedos, da fase 

do Confronto e  da Revisão Construtiva.  

O que apresentaremos a seguir é o resumo das nossas observações e entendimento, à 

luz da TCP, das causas e uma explicação para as tomadas de decisão adotadas por cada um 

dos alunos que participaram de todas as fases de nosso modelo experimental.  
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Por consideramos necessário, construímos para nossa análise, as tabelas, 5, 6, 7 e 8, 

em que estão dispostas o resumos dos dados obtidos na fase do Encontro. Como preferimos 

analisar os alunos de cada uma das Instituições de Ensino, IE, colocamos as tabelas, dispostas 

ao longo do texto, cada uma na análise da respectiva IE.  

Em cada uma dessas tabelas, encontram-se o resumo dos dados obtidos do 

questionário da fase do Encontro. Além disso, estão os alunos que participaram, efetivamente, 

de todas as fases do experimento, que estão indicados, com letras C, alunos do Ensino Médio 

do CEFET, com a letra G os alunos do Ginásio Pernambucano, F, alunos Licenciatura em 

Matemática da FACIG/PE, e U, alunos da UFRPE , seguidos de números que servem para 

indicar qual dos alunos foram escolhidos. Assim, o número total dos alunos que participaram 

de todas as fases foram nove, dois de cada uma das instituições, com exceção da FACIG que 

participaram três alunos. 

Além disso, encontraremos, nessas tabelas, os respectivos construtos usados, por esses 

alunos, e os conceitos eleitos por eles como importantes para construir o conceito de Volumes 

e dos pesos dos objetos apresentados. Lembrando que o peso, nesse caso, é caracterizado pela 

influência da forca da gravidade. Assim, quando o aluno está usando as mãos como “balança” 

está pensando que é o peso que está sendo eleito como conceito importante e quando esse está 

usando a balança de dois pratos, está, verdadeiramente comparado as massas dos objetos. Os 

construtos adotados por esses alunos e conceitos que foram eleitos como importantes para 

essa comparação estão dispostos ao logo de duas colunas dessas tabelas, chamadas Volume e 

Peso. Cada linha dessa tabela está localizada o construto usado e conceito eleito pelo aluno 

em cada uma das situações, das três tarefas propostas nessa fase do experimento.  
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7.3 Análise dos Resultados dos alunos do CEFET/PE 
 

  

Os alunos que participaram de todas as fases do Experimento foram os alunos C27 e 

C29 e, dessa forma, analisaremos com maior profundidade as respostas desses alunos.  

Iniciaremos nossa análise considerando a resposta do aluno C27, na fase da 

Antecipação, em que foram apresentadas duas bolas de mesmo volume, “As duas bolas têm 

dimensões diferentes (tamanho e peso) logo terão volumes diferentes”. Nessa frase está 

implícito que o construto igual-diferente é preferido, por esse aluno e é usado para diferenciar 

tamanho e peso dessas bolas, que estão no pólo diferente, que está no mesmo pólo, diferente, 

também serve para diferenciar o volume das duas bolas. Identificado o construto usado, será 

que ele é mantido nas outras fases? Na fase do Encontro, Tabela 4, esse construto, igual-

diferente, que é aplicado, preferencialmente à dimensão é também usada para comparar os 

volumes dos objetos.  

Por outro lado, esse mesmo construto usado para comparar o peso dos objetos é usado 

para comparar as suas massas. Assim, parece não haver, por esse aluno, uma distinção clara 

entre massa e o peso dos objetos. Nesse caso, as articulações e distinções entre esses 

conceitos, volume e peso, parecem estar comprometida. Se considerarmos a última tarefa 

dessa fase, em que as formas dos objetos deixaram de ser a mesma, esfera e paralelepípedo, 

nota-se a fragilidade das respostas desse aluno, relativas ao volume e a massa todas as 

repostas precisaram ser revistas e foram corrigidas.  

Observemos que, em relação a primeira questão da fase do Encontro, C27, diz “Sim, 

os paralelepípedos têm massas diferentes; minha resposta mudou em relação aos 

determinados pesos de cada objeto; o que eu pensava ser mais pesado era mais leve” o que 

indica  que após a checagem das suas hipóteses esse aluno revisou suas conclusões. O objeto 

que esse aluno classificou como diferente em relação a massa, necessita de uma melhor 
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precisão para essa classificação, então o aluno adota o construto maior-menor ao peso, o 

objeto que esse aluno colocou no pólo maior peso foi transferido para o pólo de menor peso.  

Essa última passagem é explicada pelo corolário da Fragmentação. Na lógica, o 

mesmo sistema de comparação é rígido, no sentido das alterações. Nesse caso o que é maior 

não é menor nem poderá ser. Assim, para esse aluno, os construtos igual...-diferente... estão 

diretamente ligados com o construto maior...-menor.. com, esse último sendo usado para 

melhorar a precisão da sua resposta.  

Embora esse aluno não tenha colocado a palavra densidade em sua resposta, a sua 

justificativa a 1ª questão da Fase do Confronto “Por que quanto mais pesado for o material 

menor será o seu volume”. Assim o construto maior peso-menor peso é usado para sugere que 

tenha esse conceito construído. Na Fase do confronto essa hipótese foi verificada pois 

“Volumes diferentes, porque o ferro é mais denso do que a esfera de isopor”. 

Na tabela 4 encontramos os conceitos que foram usados explicitamente por esses 

alunos, Dimensões, Peso, Forma e Flexibilidade, para comparar os volumes dos objetos e 

respectivos pesos dos objetos foi usado o conceito de massa. O uso indistinto do conceito de 

peso e de massa nos leva a pensar que esses conceitos estão confusos para esse aluno. Como  

C27 afirma na terceira situação da terceira tarefa da fase do Encontro, após usar as mãos, 

“Tem massas diferentes, uma pesa mais que a outra” e após ter usado a balança de dois pratos 

“Sim, pesos diferentes”. Lembramos que quando estamos usando este tipo de balança estamos 

comparando massas dos objetos que estamos colocando em seus pratos. 
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Tabela 5 - CONSTRUTOS – CEFET/PE 
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Fonte: Ensino Médio – CEFET/PE – 2005. 

 

 

 

 

 

As questões da última fase, Revisão Construtiva, sugerem que as argumentações e 

respostas corretas são frutos de um sistema de construtos eficiente. O desempenho desse 

aluno nas duas últimas fases mostra essa conclusão. As questões que foram respondidas como 

o esperado, sem nenhuma alteração, comprovando a eficiência do seu sistema de construtos. 

O construto de comparação igual-diferente usado pelo aluno, C29, diferentemente do 

aluno C27, usado para a Quantidade de Espaço é usado para o Volume, assim, objetos que 

têm a mesma quantidade de Espaço têm os mesmos volumes e se tiverem ocupado Espaços 
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Diferentes terão volumes diferentes. A eficiência desse seu sistema de construtos é contestado 

quando entra em jogo outras variáveis. É o caso da segunda questão da terceira fase do 

Encontro em que esse aluno afirma que os objetos, paralelepípedo e bola, tinham volumes 

diferentes pois, “A quantidade de espaço é diferente” e precisou alterar, por não ter sido 

confirmado experimentalmente, “Os volumes são e iguais, a quantidade de espaço é igual”.  

Nessa questão as formas dos objetos são diferentes e a avaliação visual dos objetos não 

permitia uma resposta segura sobre a comparação dos volumes dos objetos, isso gerou a 

dúvida sobre a eficiência desse sistema. Essa conjuntura mostra a resistência que um sistema 

tem a alterações e que a inclusão de um conceito precisa causar contradição. Nesse caso, esse 

aluno não tenha construído o conceito de Densidade e não tinha incorporado a seu sistema de 

construtos.  

Na fase do Confronto, na primeira e segunda questão, verificamos que esse aluno não 

tem esse conceito construído, a resposta para a primeira foi “O arroz é mais leve do que o 

ferro ”embora as massas desses alimentos fossem a mesma”. Para a segunda questão “A 

quantidade da lata mais pesada faz com que o volume aumente”. A discussão feita após essa 

fase, recordando as tarefas que foram feitas por esse aluno fizeram com que as suas respostas 

fossem alteradas melhorando, com isso, a eficiência  de seu sistema de construtos. Isso é 

apresentado em relação, por exemplo, na argumentação relativa a primeira questão da fase da 

Revisão Construtiva em que, C29 justifica sua resposta correta “Porque quanto mais pesado 

for o material menor será o seu volume”  sendo verdade para objetos de densidades diferentes. 
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7.4 Análise dos Resultados dos alunos do Ginásio Pernambucano 
 

 

Participaram dessa fase do experimento, os alunos G33 e G36, fazendo a análise 

nesses sujeitos. Começaremos, a partir da resposta do aluno G36, em relação a segunda 

questão, da fase da Antecipação, em que ele diz que as bolas de volumes iguais, têm volumes 

diferentes “Porque tem peso maior” isso sugere que o construto maior-menor usado para 

comparar os pesos dos objetos é também usado para comparar volumes. Assim quanto maior 

objeto considerado colocado no pólo maior do construto maior-menor, por esse aluno, 

igualmente será maior o objetos considerado colocado no pólo maior do construto maior-

menor do volume. Essa tendência se mantém na primeira questão da fase do Encontro, G36, 

como afirma que o tablete de sabão tem um maior volume  “Porque tem peso maior” e assim, 

o tablete de sabão que tinha o volume menor, passa ter o maior volume. Assim, como os 

alunos do CEFET/PE buscaram as alternativas num construto para melhorar seu sistema de 

construtos. Como prevê Kelly(1963)  uma pessoa escolhe a alternativa num construto na qual 

ela antecipa a maior possibilidade para a construção de seu sistema. Esse aluno, G36, usa o 

construto maior-menor, a massa. Isto parece contraditório pois na primeira parte, os objetos 

foram “pesados” com as mãos. Isso acontece por que esse aluno não distingue massa de peso. 

Isto se torna evidente quando a ferramenta de comparar as massas, balança de dois pratos, é 

usada para confirmar ou não suas previsões, na qual sua resposta foi “Depois do experimento 

com a balança a madeira e o sabão tiveram o mesmo peso” e esse aluno teve que rever e 

corrigindo, dessa maneira, sua resposta e justificativa. 

O interessante é que na segunda situação em que os tabletes de sabão eram iguais, esse 

aluno, no construto maior-menor, substituiu o conceito por “características iguais” assim, teve 

as mesmas características têm o mesmo volume. A partir da terceira situação da primeira 
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tarefa a até a última, da fase do Encontro, esse aluno, G36, adota a frase “medir tamanho”, 

como não foi dado nenhum instrumento que permitisse que essa aluno encontrasse a medida 

do volume ou mesmo da massa dos objetos, consideraremos que esse aluno elegeu como 

conceito o de dimensão, no construto maior-menor, ter maiores  dimensões garante ao objeto 

ter o maior volume, conforme a tabela 5. Essa revolução em seus sistemas de construtos 

começa a ser percebida quando esse aplica o seu novo sistema para comparar o volume dos 

paralelepípedos na terceira situação da fase do Encontro. Nessa situação, após ter confirmado 

experimentalmente, usando as ferramentas de comparação, balança e recipiente com água, 

muda suas convicções dizendo, G36, “Porque depois do teste pude perceber, com mais 

cautela, que o peso não influi, diretamente no volume”. Embora tenha feito essa afirmação, na 

segunda tarefa, em que usava objetos de formas diferentes, suas respostas aparecem muito 

confusas para garantir que seu sistema de construto fosse eficiente na comparação de 

volumes. Essa nossa hipótese foi confirmada na fase do Confronto, em que as respostas desse 

aluno se afastam da pretendida no experimento, errou as três primeiras questões. As 

justificativas desse aluno quando durante todo o experimento em que mostram, segundo 

tabela, o uso indistinto do conceito de massa e de peso. O construto maior-menor é usado sem 

o devido cuidado. Na terceira situação da segunda tarefa “Uma bola parece ser mais pesada 

que a outra apesar de possuírem os mesmos tamanhos”. Além dessas deficiências verificamos 

que o conceito de medida de massa não foi desenvolvido pois, segundo G36, “Porque 

medido-as com uma balança uma esfera pendeu mais que a outra” . em nenhum momento 

esse aluno encontrou uma medida para os objetos que lhes foram fornecidos.  

 Com isto, a resistência a mudanças foi bastante evidente, mesmo depois de ser 

discutido sobre o que foi trabalhado durante todo o ciclo. Na fase do Confronto verificamos 

que esse aluno não conseguiu construir o conceito de Volume. O sistema de construtos usado 

por esse aluno foi pouco aperfeiçoado durante o processo, não absorvendo os conceitos 
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necessários, como o de densidade, presentes em todas as questões, na fase do Confronto que 

permitisse a esse aluno torná-lo mais eficiente para permitir responder corretamente as 

questões propostas, como por exemplo a primeira, em que pedia para trocar colocar um objeto 

menos denso, arroz, mais de mesma massa que outro, porém de densidade maior. E G36 diz 

que se tivesse colocado um mais denso, o ferro, a água transbordaria. Pois segundo G36, 

“Porque o pedaço de ferro faria com que ela ultrapassasse a borda da panela e aí 

transbordaria”.  

Tabela 6- CONSTRUTOS– GINÁSIO PERNAMBUCANO 
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Fonte: Ensino Médio – Ginásio Pernambucano – 2005. 
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A participação na etapa da Antecipação pelo aluno G33 demonstra sérias dificuldades 

relativas ao amálgama entre os conceitos de volume massa conforme suas palavras “Sim, 

porque o volume é a quantidade de massa que tem dentro da área, as bolas possuem a mesma 

área e, portanto volumes diferentes...”. Assim, os conceitos adotados, inicialmente, para a 

comparação de volumes são massa e área, e o construto aplicado a esses conceitos, maior-

menor, assim se o corpo tiver maior massa terá o massa terá volumes diferentes.  Após a fase 

do investimento, esse aluno, parece ter aprimorado o seu sistema de construto. Na fase do 

Encontro, na primeira situação, esse aluno continua adotando esse construto, contudo, adota 

outro conceito, tamanho, na próxima usa esse conceito e a massa, para desenvolver as suas 

justificativas de comparação. O mesmo construto que foi adotado para o tamanho é 

transferido para justificar o resultado da comparação entre o volume dos objetos. Na segunda 

situação, esse aluno se apóia em dois conceitos, tamanho e massa. Na segunda tarefa, as 

situações relativas ao volume de duas bolas foram gerenciadas por esses alunos pelo construto 

maior/menor, aplicado a massa e que foi transferido para a comparação do volume das bolas. 

Notamos que, a faixa de conveniência desses construtos foi extrapolada quando as formas dos 

objetos já não eram as mesmas, paralelepípedo e bola, esse construto foi aplicado à substância 

e consequentemente ao volume. Como esse conceito não foi eficiente, sua resposta precisou 

ser alterada, então teve que transferir esse construto para outro conceito do objeto, a forma, 

G33, “pois tem aparência de ser iguais” mesmo notando que as formas eram diferentes.  

Na fase da do confronto esse aluno resolveu os problemas propostos no questionário 

corretamente, tanto que na fase da revisão construtiva, não quis reformular as suas 

considerações demonstrando que suas dificuldades iniciais foram sanadas. Note que o sistema 

de construto aplicado utiliza diversos conceitos, seis, e permite que esse aluno tenha diversos 

ângulos do evento e, além disso, dá uma maior segurança nas suas avaliações.  
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7.5 Análise dos Resultados dos alunos do da FACIG/PE 
 

Os alunos FACIG/ PE, que participaram de todas as fases foram os alunos F16, F17 e 

F19 que se  

Na fase da antecipação, o aluno F19 usou o construto igual-diferente associado com o 

construto maior-menor aplicado ao conceito peso e ao volume, pelas suas palavras os volumes 

são diferentes “Pois o peso das duas é diferente, ou seja, uma pesa mais que a outra”. Na fase 

do Encontro, esse aluno trouxe novos conceitos transparecendo que, na fase do Investimento, 

desenvolveu novos conceitos para a comparação. Assim, usando o construto igual-diferente a 

Forma, Tamanho, Espaço usa-os, também, para comparar os volumes dos objetos. Ao 

concentrar suas respostas a justificativas relativas a esses conceitos, deixou de ter uma visão 

mais consistente para avaliar os volumes dos objetos, pois, suas respostas ao questionário C, 

da fase do Confronto, mostram confusão com os conceitos em três das cinco questões 

propostas demonstrando a falta de clareza sobre esse conceito. O que sugere que esse aluno 

tem uma resistência a modificações do seu sistema de construto. O problema do 

desconhecimento do uso da densidade, questão que ajudaria significativamente na melhoria 

do sistema de construto desse aluno, é evidenciado na seguinte afirmação “pois dois têm o 

mesmo peso e formas diferentes, mas iria ocupar o mesmo lugar no espaço” depois de ter 

passado por todas as atividades propostas. 
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Tabela 7 – CONSTRUTOS – FACIG/PE 
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1a 
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2a 
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1a 
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Fonte: Licenciatura em Matemática – FACIG/PE – 2005. 

 

Na fase da Antecipação, o aluno F17 considera o construto igual/diferente aplicado ao 

peso possa ser aplicado ao volume,  “Acredito que os volumes são diferentes, porque uma é 

mais pesada que a outra”. Essa tendência se mantém na fase do Encontro, esse aluno, adota 

esse mesmo construto aos conceitos forma e tamanho, mostrando que na fase do investimento 
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esse aluno assimilou mais conceito ao seu sistema de construto para a comparação de volumes 

dos objetos. 

Na fase do Confronto esse aluno tem um desempenho razoável embora considere que 

a densidade, ainda não influencia nos resultados da comparação das massas como esse afirma 

em relação à terceira questão que tratava de colocar substancias diferentes em recipientes 

iguais “Massas iguais, porque os potes estão cheios, não importa de que”. As figuras abaixo 

mostram os prováveis sistemas de construtos utilizados por F17. 

O aluno F16, na fase de antecipação, diz que “Elas, juntas, apesar de serem parecidas, 

mas uma é mais densa, a menos pesada do que a outra” nesse caso o construto maior-menor 

usado na densidade e no peso também é usado no volume. Na fase do Encontro esse aluno 

continua usando o mesmo construto, contudo, é incorporado um novo conceito, dimensão, ao 

sistema de construto. Na terceira tarefa, na segunda situação dessa fase, esse aluno considera 

que a forma foi alterada “apresentam altura, largura e comprimentos diferentes”. Mostrando 

certa confusão na comparação dos volumes.  

Notamos que as evoluções dos seus sistemas de construtos foram aperfeiçoadas 

durante todo o processo a tal ponto de ter acertado a maioria das questões propostas na fase do 

Confronto. Contudo, na fase do Confronto esse aluno afirma que “O volume da esfera de 

isopor será maior do que a esfera de ferro, já que o isopor é mais leve”. Isso sugere a 

resistência do amálgama entre massa e volume para esse aluno. 

 

7.6 Análise dos Resultados dos alunos da UFRPE  
 

O aluno U1 usa as conclusões do construto igual-diferente aplicado a forma, “Pois 

pelo que percebemos as bolas tem o mesmo formato...”. “Logo terão o mesmo volume, porém 

com densidades diferentes” para comparar o volume das duas bolas. Após a fase do 
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investimento esse aluno usa o mesmo construto, igual-diferente, contudo substitui o conceito 

pela dimensão, aplicando para comparar o volume dos tabletes de sabão. Essa tendência vem 

se alterar no momento em que esse aluno atingiu uma contradição, na terceira tarefa, e o 

conceito é substituído pela forma mostrando-se ineficiente para a comparação dos objetos. Na 

fase do Confronto, embora tenha se equivocado em uma das questões seu sistema de construto 

foi relativamente eficiente. A figura mostra resumidamente o sistema de construtos adotados. 

Tabela 8 - CONSTRUTOS – UFRPE 
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Fonte: Licenciatura em Matemática – UFRPE – 2005. 
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O aluno U4 parte do construto maior-menor aplicado ao peso das bolas para avaliar o 

volume das bolas. “Pois uma delas é mais leve que a outra, por esse motivo acho que os 

volumes dão diferentes”. Esse construto é mantido, inicialmente, na primeira situação da 

primeira fase, contudo, com a aproximação com a discussão, esse aluno substitui o conceito 

adotado pela medida e essa tendência é mantida até a primeira fase da terceira tarefa. Em que 

o conceito medida é substituído pela forma.  

Na fase do confronto, esse aluno, mostrou dificuldades em duas das questões, mostra 

que o sistema de construto não está aperfeiçoado, pois considero que o volume ocupado por 1 

Kg de ferro e de arroz não modificam o espaço ocupado. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

 As questões discutidas nesta tese nos permitiram construir situações experimentais que 

possibilitaram fazer um paralelo entre as operações no mundo Físico e as que ocorrem no 

mundo Matemático. Assim, pudemos tratar o Volume como uma grandeza e, portanto, como 

um objeto do domínio de quantidades. A inserção do Volume nesse domínio possibilita uma 

mudança na metodologia de ensino desse conceito, que pode contribuir para a superação das 

dificuldades encontradas atualmente.  

A Teoria dos Campos Conceituais (TCC) foi aplicada aos dados da primeira fase desta 

pesquisa, levando-nos a inferir a grande importância que as grandezas físicas assumem no 

âmbito da construção do conceito de Volume, especialmente as grandezas Massa, Peso e 

Densidade. Além disso, possibilitou-nos determinar invariantes operatórios que sugerem a 

existência de mais de um imbricamento entre as grandezas evidenciadas, como, Massa-Peso, 

Volume-Peso, Volume-Massa e Volume-Densidade. Alguns desses foram os teoremas-em-

ação: objetos de mesmo peso e tamanho têm volumes iguais, objetos de pesos diferentes têm 

volumes diferentes e ser mais leve que o outro implica ter volume diferente, que sugerem que 

esses alunos têm problemas com a compreensão do conceito de Densidade.  

Embora a Teoria dos Campos Conceituais nos permita destacar os problemas que 

aparecem na aprendizagem de conceitos, identificando os campos conceituais em que eles se 

inserem e os invariantes operacionais utilizados ao lidar com esse conceito, como no caso do 

teorema-em-ação: Ser mais leve que o outro implica ter volumes diferentes, ela não explica 

como os esquemas são construídos pelos alunos. Para compreender esse processo de 

construção, consideramos a Teoria dos Construtos Pessoais (TCP), cuja idéia de construto 



 

 

150

permite-nos acompanhar a evolução do aluno no processo de construção de seus sistemas de 

significados, como no caso do aluno que relaciona os construtos “maior peso-menor peso” 

com “maior volume-menor volume”. Ao perceber que essa relação não é muito eficiente, 

justifica “Porque depois do teste pude perceber, com mais cautela, que o peso não influi, 

diretamente no volume”. 

Essas duas teorias, aplicadas aos nossos resultados, permitiram-nos concluir que a 

interação entre conceitos é fundamental no processo de aprendizagem. Portanto, no caso do 

Volume, sugerimos que o ensino desse conceito inclua a realização de atividades que 

explorem as relações Massa-Peso, Volume-Peso, Volume-Massa e Volume-Densidade. Essa 

conclusão reforça o consenso entre os adeptos da Educação Matemática, de que os processos 

de ensino-aprendizagem dessa disciplina não devem ser restritos à mera automatização de 

procedimentos e comunicação de definições (BELLEMAIN, 2000; BELLEMAIN e LIMA, 

1998; D’AMBRÓSIO, 1996), uma vez que os conceitos se originam da inter-relação do 

mundo matemático com o real. Dessa forma, durante o processo de ensino-aprendizagem, 

consideramos nosso conhecimento como correto, enquanto nossas representações mentais da 

realidade permanecem fiéis a ela e não por causa de um conjunto de afirmações aceitas como 

verdadeiras. Quando essa realidade se afasta do que estávamos prevendo, revemos nossos 

modelos e os alteramos em conformidade com o que observamos, ao invés de verificar a 

verdade relativa apenas às estruturas abstratas envolvidas. Essa compreensão da verdade 

matemática numa concepção construtivista requer uma metodologia de ensino que lhe seja 

adequada.  

Em termos de campo conceitual, os conceitos que dão suporte à construção do 

conceito de Volume são: medida, densidade, massa, peso, forma e dimensão. Parece ser 

importante saber diferenciar quais desses conceitos são usados nas diversas situações que 

envolvem o conceito Volume, uma vez que os volumes de dois objetos, de mesma substância, 
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podem ser ditos diferentes se suas massas são diferentes e iguais se suas massas são iguais, o 

mesmo não podendo ser afirmado se os objetos são feitos de substâncias diferentes. 

Aqueles alunos que tinham certo domínio do conceito densidade não tiveram 

dificuldades em desenvolver as atividades do experimento. Assim, o trabalho com esse 

conceito necessita de um maior cuidado pelos professores de Matemática, para que a 

aprendizagem do conceito de Volume não fique comprometida. 

Apesar de termos dado ênfase a discussão da relação entre de grandezas físicas e 

grandezas geométricas, isso não quer dizer que o conceito de Medida não deva ser suprimido, 

mas apenas tenha sua equidade garantida. O que contraria a expectativa dos matemáticos em 

afirmar que a relação Medida-Figura seja suficiente para abarcar as relações com a realidade. 

 Parece importante destacar ainda, a necessidade de pesquisas que permitam um maior 

entendimento sobre problemas referentes à relação Massa-Peso, a questão da 

dimensionalidade e do Espaço e a sua importância para o processo ensino-aprendizagem do 

conceito de Volume. 
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10.1 APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO A – ANTECIPAÇÃO  
 

QUESTIONÁRIO B  RECIFE -        /       /      .  _____:______ h. 

 

ALUNO________ 

 

 

MARQUE, COM UM X, A ALTERNATIVA VERDADEIRA E JUSTIFIQUE SUA ESCOLHA 

 

1) VOCÊ RECEBEU DUAS BOLAS. 

 

 (       ) AS BOLAS TÊM VOLUMES DIFERENTES. 

 (       ) AS BOLAS TÊM O MESMO VOLUME. 

 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2) VOCÊ RECEBEU DUAS BOLAS. 

 

 (       ) AS BOLAS TÊM VOLUMES DIFERENTES. 

 (       ) AS BOLAS TÊM O MESMO VOLUME. 

 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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10.2 APÊNDICE – B – QUESTIONÁRIO B – ENCONTRO  
 

 
QUESTIONÁRIO B- 1ª. TAREFA  

 Justificativa 

Objetos  

Têm o mesmo volume?  
 

Mantém a resposta?   

 

Têm o mesmo peso?   1a 
SI

T
U

A
Ç

Ã
O

 

Mantém a resposta?   

 Justificativa 

Objetos  

Têm o mesmo volume?  
 

Mantém a resposta?   

 

Têm o mesmo peso?   2a 
SI

T
U

A
Ç

Ã
O

 

Mantém a resposta?   

 Justificativa 

Objetos Duas barras de sabão 

Têm o mesmo volume?  
 

Mantém a resposta?   

 

Têm o mesmo peso?   3a 
SI

T
U

A
Ç

Ã
O

 

Mantém a resposta?   
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QUESTIONÁRIO B- 2ª. TAREFA 

 Justificativa 

Objetos  

Têm o mesmo 

volume? 
 

 

Mantém a resposta?   

 

Têm o mesmo peso?   

1a 
SI

T
U

A
Ç

Ã
O

 

Mantém a resposta?   

 Justificativa 

Objetos  

Têm o mesmo 

volume? 
 

 

Mantém a resposta?   

 

Têm o mesmo peso?   

2a 
SI

T
U

A
Ç

Ã
O

 

Mantém a resposta?   

 Justificativa 

Objetos  

Têm o mesmo 

volume? 
 

 

Mantém a resposta?   

 

Têm o mesmo peso?   

3a 
SI

T
U

A
Ç

Ã
O

 

Mantém a resposta?   
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QUESTIONÁRIO B- 3ª. TAREFA 

 Justificativa 

Objetos  

Têm o mesmo 

volume? 
 

 

Mantém a resposta?   

 

Têm o mesmo peso?   

1a 
SI

T
U

A
Ç

Ã
O

 

Mantém a resposta?   

 Justificativa 

Objetos  

Têm o mesmo 

volume? 
 

. 

Mantém a resposta?   

 

Têm o mesmo peso?   

2a 
SI

T
U

A
Ç

Ã
O

 

Mantém a resposta?   
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10.3 APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO FINAL – CONFIRMAÇÃO OU 
DESCONFIRMAÇÃO  

 

1ª questão  

 

Quando coloquei 1 kg de arroz numa panela com água essa ficou cheia até a borda. Se tivesse 

colocado um pedaço de ferro de 1 kg teria... 

a. ...transbordado. 

b. ...ficaria cheia até a borda. 

c. ...ficaria abaixo do nível de transbordamento. 

 

2ª questão  

 

Comprei duas latas de extrato de tomate. Notei que uma era mais pesada do que a outra. 

Assim, podemos dizer que... 

a. ...a lata mais pesada tem maior volume do que a lata mais leve.  

b. ...a lata mais pesada tem menor volume do que a lata mais leve. 

c. ...as latas têm o mesmo volume. 

 

3ª questão  

 

Na minha casa há dois depósitos iguais que são destinados a mantimentos. Em um desses 

coloquei sal e no outro feijão, até a borda de cada depósito. Dessa forma, em cada um desses 

potes, encontraremos... 

 

a. ...massas iguais; 

b. ...massas diferentes.  
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4ª questão  

 

 

Um feirante sabia que uma vasilha cheia, até a borda, correspondia a 1 kg de feijão. Seu filho 

vendeu 3 vasilhas de arroz a um cliente. Assim, o cliente levou... 

a. ...uma massa maior de arroz do que deveria levar. 

b. ...uma massa menor de arroz do que deveria levar. 

c. ...a massa correspondente a 3 kg de arroz. 

 

5ª questão  

 

Coloquei uma esfera dentro de uma esfera de isopor. O que pode dizer sobre a comparação 

dos volumes das esferas? 
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10.4 APÊNDICE D – ASPECTOS CONSIDERADOS NA 1ª. TAREFA DO 
ENCONTRO  

 

 
Tabela 9 - ASPECTOS CONSIDERADOS NA 1ª. TAREFA DO ENCONTRO 

 VDMI TOTAL VIMI TOTAL VIMD TOTAL

DIMENSÃO 

F16; U1; 

U6 C28 

F17; F19; 

U2; C27 

8 

F16; 

F17 U1; 

C27; U2

5 

F16; 

C28;U1; 

U6; C27 

5 

MASSA 

C28; G33; 

C27; C26; 

G35 

5 

C26; 

C28; 

G33; 

G35; U6

5 

U2; C26; 

G35; 

G36 

4 

DENSIDADE     U4 1 

ESPAÇO C29 1 
C29; 

F19 
2 C29; F17 2 

FIGURA     F19 1 

MEDIDA U4 1 U4 1 G33; U4 2 

A
SP

E
C

T
O

S 

OUTROS       
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10.5 APÊNDICE – E – ASPECTOS CONSIDERADOS NA 2ª. TAREFA DO 
ENCONTRO  

 
Tabela 10 - ASPECTOS CONSIDERADOS NA 2ª. TAREFA DO ENCONTRO 

 
 VDMI TOTAL VIMI TOTAL VDMD TOTAL

DIMENSÃO 

C28; U1; U6; 

G36; U2; F16; 

F17 

7 

C28; 

U1; 

U2; U4 

4 
U1; U2; 

U6; G36 
4 

MASSA 
F16; G33; C26; 

G35 
4 

C26; 

C27; 

G33; 

F16; 

U6; 

F17; 

G35 

7 

C26; 

C27; 

C28; 

F16; 

F17; 

G35 

6 

DENSIDADE       

ESPAÇO C29 1 C29 1 
C29; 

F19 
2 

FIGURA C27 1 
F19; 

G36 
2   

MEDIDA U4 1     

A
SP

E
C

T
O

S 

OUTROS F19 1   G33; U4 2 
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10.6 APÊNDICE –  F – ASPECTOS CONSIDERADOS NA 3ª. TAREFA DO 
ENCONTRO 

 
 

 VDMD TOTAL VIMI TOTAL 

DIMENSÃO 
C26; C28; 

F16; U2 
4 

U2; C26; 

F16 
3 

MASSA G35 1 G35 1 

DENSIDADE   F19; C29; 2 

ESPAÇO C29 1   

FIGURA 

C27; F19; 

U1; G33; 

G36; U6 

6 
U1; G33; 

G36; U6 
4 

MEDIDA U4 1   

A
SP

E
C

T
O

S 

OUTROS F17 1 
C28; F17; 

U4 
3 

 

 

 

 

 

 

 


