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RESUMO 
Este artigo traz a descrição e análise do tópico Noções Fundamentais do Sistema Métrico, incluído 
na 1ª e 4ª edições do manual Metodologia da Matemática, de autoria de Irene de Albuquerque, 
publicadas em 1951 e 1960, respectivamente. A obra era destinada aos professores primários, 
orientadores de ensino e alunos das Escolas Normais. Procura-se evidenciar as prescrições da 
referida autora em sua obra, de um modo geral, e para o ensino-aprendizagem do sistema métrico 
decimal, em particular. Em relação ao sistema métrico, as poucas alterações identificadas nas duas 
edições analisadas não constituem mudanças substanciais. A autora contribui para a difusão e 
circulação de metodologias pautadas no método intuitivo e nos princípios da Escola Nova.  
 
Palavras-chave: Manual didático. Sistema métrico decimal. Escola Nova. Ensino Primário. 
Formação de professores.  
 
 
INTRODUÇÃO  

 
Temos assistido à uma maior convergência nos estudos das disciplinas escolares, 

suas particularidades e proposição de metodologias pedagógicas. Busca-se uma 

compreensão da escola e das práticas que a instituem. Procura-se entender o(s) modelo(s) 

escolar(es) que se configuraram ao longo dos tempos, dentro de sua conformação histórica. 

As fontes primárias são variadas e esperam as mãos de quem puder as selecionar e 

estabelecer a reconstrução das muitas histórias escritas e, pelo menos, as bases da 

edificação daquelas ainda não grafadas, reforçando os suportes da história cultural dos 

saberes escolares.  

Os manuais pedagógicos de décadas anteriores constituem-se em fontes relevantes 

para a História da Educação por terem sido destinados, principalmente, para as Escolas 

Normais e cursos de capacitação de professores. O quê ensinar e como ensinar se 

entrelaçam e se mesclam com o currículo oficial/formal e o não-oficial/não-formal, 

moldados pelos manuais. Esses impressos marcam um forte componente na condução das 
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práticas dos futuros docentes, na sua produção e apropriação de saberes, por ditarem 

orientações didático-pedagógicas e conteúdos escolares. 

Como os manuais também eram escritos visando atingir os professores em serviço, 

essa dimensão se amplia, na medida em que age, de forma direta ou indireta, em uma 

parcela da homogeneização das metodologias nas instituições de ensino. Então, vai-se 

talhando, aqui e ali, culturas escolares2 (VIÑAO FRAGO, 2006) ancoradas em um mesmo 

pilar; pilar este que pode ter sido gestado a partir de um manual que é adotado na formação 

de professores e continua sendo seguido pelas normalistas, posteriormente, na sua vida 

profissional como docentes. Como diz Escolano (2009), “o manual é um sintetizador da 

cultura profissional dos ensinantes” (p.169) e, além disso, “é a representação de todo um 

modo de conceber e praticar o ensino”. (p.170). Mais do que um texto de apoio, o manual 

dita um modus operandi para a sala de aula, carrega consigo valores e ideologias. 

Para Choppin 
O manual se apresenta como o suporte, o depositário dos conhecimentos e 
das técnicas que, em um dado momento uma sociedade acredita ser 
oportuno para que a juventude deva adquirir para a perpetuação de seus 
valores. Os programas oficiais quando existem, constituem a estrutura sobre 
a qual os manuais devam conformar-se estrictamente. (2001, p. 210). 

 
Como ensinar, como transpor um saber para os estudantes? Há uma originalidade 

nas práticas e metodologias escolares (CHERVEL, 1990) que vêm à tona nas orientações 

prescritas nos manuais pedagógicos. Temos como componente importante a Pedagogia, 

que “longe de ser um lubrificante espalhado sobre o mecanismo, não é senão um elemento 

desse mecanismo; aquele que transforma os ensinos em aprendizagens” (CHERVEL, 1990, 

p. 182). É preciso ter um olhar cuidadoso para as correntes pedagógicas e a apropriação 

das mesmas pelos autores de textos destinados aos professores em sua formação inicial ou 

em serviço. 

Para este artigo, elegi como fonte primária o manual Metodologia da Matemática, 

escrito por Irene de Albuquerque. Analisei a primeira e quarta edições, de 1951 e 1960, 

respectivamente. Ambas estão disponíveis no Repositório Institucional da Universidade 

Federal de Santa Catarina. Procuro evidenciar as instruções da referida autora para o 

ensino-aprendizagem da aritmética, de um modo geral, dando destaque para o sistema 

                                                                          
2 De acordo com Viñao Frago (2006), “desde una perspectiva história parece más fructífero e interesante 
hablar, en plural, de culturas escolares. (...) Cada establecimiento docente tiene, más o menos acentuada, su 
propia cultura, unas características peculiares.” (p. 80). 
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métrico decimal e verificar se suas orientações para este tópico específico são mantidas nas 

duas edições analisadas.   

 
 
TRANSFORMANDO A ESCOLA TRADICIONAL NO BRASIL: um processo lento 
 

A discussão por uma escola que rompesse com os moldes tradicionais e colocasse o 

aluno no centro do processo educacional ocorria, no Brasil, desde as últimas décadas do 

século XIX. O ensino intuitivo, as lições de coisas entram em cena, sendo Rui Barbosa um 

de seus principais divulgadores. Propunha-se uma nova relação com o conhecimento, uma 

nova escola onde prevalecesse o exercício reflexivo dos sentidos, o cultivo da observação. 

No dealbar do Oitocentos, a Escola Nova, também designada por Escola Ativa ou 

Escola Progressiva, ganhava ecos no país. O professor suíço Adolphe Ferrière (1879-

1960) é considerado um dos fundadores e um dos grandes representantes deste movimento. 
A Escola Ativa era baseada na autonomia dos educandos, na atividade 
espontânea, no auto-governo, na experiência pessoal da criança, na 
liberdade, na criatividade, na individualidade e nos métodos ativos. A 
Escola Ativa seria, então, a escola da espontaneidade, da expressão criadora, 
da liberdade. Para Ferrière, o fim da Escola Nova não era a aquisição de 
conhecimentos inscritos num programa, mas a conservação e aumento da 
potência do espírito da criança, e seu objetivo seria o de formar 
personalidades equilibradas e harmoniosas, com o sentido de serem obreiros 
ativos e construtivos da justiça e da paz no mundo. Todo o formalismo da 
escola e todas as práticas que estivessem à margem da vida deveriam ser 
banidas definitivamente dos meios educacionais. 

(PERES, 2002, p.11-12). 
 
Na década de trinta do Novecentos, vimos o movimento de renovação do ensino 

culminar no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, pela universalização de 

uma escola pública, laica e gratuita. Liberdade, criatividade, individualidade, autonomia da 

criança, autogoverno, atividade espontânea, valorização da experiência pessoal dos 

educandos, esses eram os princípios para a renovação da escola. 

José Ribeiro Escobar, em seu artigo O ensino de Matemática, publicado em 1934, 

na Revista de Educação de São Paulo, trazia alguns princípios da Escola Ativa, 

evidenciando o trabalho manual:   
Kerschnsteiner, na Alemanha (...), Montessori, na Itália (...), Dewey, nos 
Estados Unidos, Paytot, na França, e outros, querem que tôdas as disciplinas 
sejam dadas através do trabalho manual. A aritmética, a geometria, a 
educação dos sentidos, as lições de cousas, a linguagem devem ser primeiro 
aquisições musculares. Reconhecendo-se nos músculos o valor capital que 
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têm na vida psicológica, fundou-se a escola do trabalho como método de 
ensino, Die Arbeitschule.  
Pois em todos os graus do ensino, o aluno, mesmo que a sala de aula ainda 
não seja uma oficina, como é o ideal, póde fabricar com madeira, o metro, a 
braça, o côvado, o pé, os mil aparelhos para demonstrações aritméticas, 
algébricas e geométricas; com o papelão, papel-cartão ou barro, todos os 
sólidos geométricos, o litro, seus múltiplos e sub-múltiplos, as medidas de 
capacidade antigas; pode fazer milhares de gráficos e de desenhos; pode 
medir, pesar, avaliar; pode construir objetos, levantar plantas. 
Nas escolas primárias, as crianças desenham no chão vários polígonos; 
correm sôbre êles, dizendo-lhes nomes; medem os perímetros, as diagonais, 
os raios, os apótemas; os maiores medem as áreas, traçam um polígono 
igual a outro.  (...) 
De trena e grafômetro em punho, nas excursões escolares, medem-se 
terrenos, calculam-se triângulos; avaliam-se distâncias sem medi-las, 
contam-se as pétalas e os estiletes de uma flor silvestre, as faces de um 
cristal de rocha. 
A sala deve ser uma sala-ambiente, com tudo que concerne à matemática: o 
seu material didático próprio, a sua biblioteca independente, a sua 
marcenaria, pois a serra e a lima não são inferiores, para a formação mental, 
à pena e ao livro.  

                                                               (ESCOBAR, 1934, p. 112-113) 
 

Do ensino intuitivo para o escolanovismo, o aluno, centro do processo educacional, 

passa do papel de observador para o papel de experimentador. Tem-se uma “maneira 

inseparável de uma teoria do trabalho manual, concebido como um meio de educação do 

espírito”, afirma Vidal (2013, p. 581), baseando-se em Hamelime.  

Marcadas pelos avanços da Psicologia Educacional, as propostas da Escola Ativa, 

cujas premissas se conciliam com a concepção humanista moderna, aparecem em livros e 

artigos de diversas revistas destinadas aos professores; influenciam as reformas políticas na 

área da instrução em vários estados brasileiros, como uma forma de tentar mudar a 

realidade dos educandários. A renovação da escola estava atrelada ao progresso social. 

Como nos lembra Vidal, “o Brasil foi o único país do mundo ocidental em que a Escola 

Nova tornou-se um investimento do Estado”. (2013, p. 582).  

No movimento da Escola Ativa, era necessário “levar o professor à compreensão 

das ‘novas finalidades sociais da escola’”; também “significava fazê-lo percorrer o 

caminho que leva à superação de suas concepções sobre a atividade da criança, 

deslocando-as do terreno constituído por uma pedagogia centrada no exercício de suas 

faculdades” (CARVALHO, 2002, p. 387). Aqui se demarca um ponto fundamental, que 

consistia na mudança de mentalidade do professorado, necessária para que se atingissem os 
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objetivos para a implementação das novas bases teóricas e práticas na educação brasileira. 

Os manuais pedagógicos seriam os principais instrumentos para cumprir essa função.  

 
A AUTORA E SUAS OBRAS 
  

Irene de Albuquerque foi professora catedrática do Curso Normal do Instituto de 

Educação do Distrito Federal3, atuou nos Cursos de Aperfeiçoamento do Instituto Nacional 

de Estudos Pedagógicos – INEP – trabalhando com a Metodologia da Matemática e foi 

docente do curso primário.  

Pelo Diário Oficial da União de 12 de fevereiro de 1943, sabemos que ela foi 

exonerada do cargo de professora primária e, ao mesmo tempo, provida para a docência do 

Curso Normal, em ato do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. A referida professora foi 

dispensada da função de Coordenadora Geral de Prática de Ensino no I. T. E pelo 

Secretário Geral de Educação e Cultura em 3 de setembro de 1954. (DOU, 1954). 

Além de ser coordenadora da Enciclopédia Delta Júnior e escrever, em co-autoria 

com  Julio César de Mello e Souza, Tudo é fácil e Diário de Lúcia, foi autora dos livros: 

Metodologia da Matemática; Jogos e Recreações matemáticas; Testes para o curso 

primário; Cadernos de Testes; Cálculos Graduados e Noções de Educação Doméstica. 

A autora também foi responsável pelo manual Prática do Ensino Primário, em 

colaboração com as professoras Brisolva de Brito Queirós, Circe de Carvalho Pio Borges, 

Haidée Coelho e Josefina de Castro e Silva Gaudenzi. Outra de suas publicações, pelo 

INEP, foi a monografia A Prática de Ensino nos Institutos de Educação e Escolas 

Normais. 

 
O  MANUAL  METODOLOGIA DA MATEMÁTICA 
 

Irene de Albuquerque escreveu sua Metodologia da Matemática em um tempo de 

transições no país, período pós II Guerra Mundial, crescimento na área industrial, 

urbanização, que já se manifestava no início da década de 1930. Nova estrutura sócio-

político-econômica, um novo impulso com Juscelino Kubitschek, a necessidade de mão de 

                                                                          
3 A escola teve vários nomes: Instituto de Educação do Distrito Federal, posteriormente, Instituto de 
Educação da Guanabara. Em 1975, Instituto de Educação do Rio de Janeiro e, a partir de 1997, Instituto 
Superior de Educação do Rio de Janeiro. Na sua origem, D. Pedro II teve a intenção de criar uma Escola 
Normal e foi fundada, em 1880, a Escola Normal da Corte. 
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obra especializada e aumento da demanda por mais escolas e, consequentemente, mais 

professores. A Matemática Moderna se aproximava lentamente dos educadores brasileiros.  

O ideário da Escola Nova, propagado antes da Segunda Grande Guerra, ainda 

ocupava os palcos de discussão na década de cinqüenta. Os seus princípios educativos 

eram divulgados em artigos nas revistas pedagógicas e em várias obras que circulavam, 

assinadas por autores nacionais e também estrangeiros, que já tinham se tornado familiares, 

como Dewey, Kilpatrick, Torndike, Decroly, Montessori, entre outros. 

John Dewey demarca sua posição em relação à aprendizagem salientando que, 

desde os tempos imemoriais, antes que as escolas existissem as crianças aprendiam com 

suas experiências. Rejeitando métodos focalizados na memorização e repetição mecânica, 

lembra que as crianças aprendem muito fora do ambiente escolar. Para ele, a aprendizagem 

está ligada a um ato de experiência. A instrução ocorre, intermediada por uma experiência 

ou, mais precisamente, é através de uma situação empírica que se chega ao conhecimento. 

“As crianças devem ser postas em contacto com uma real situação de experiencia, em cujo 

desenvolvimento lhe seja necessario pensar, reflectir, raciocinar e por esse modo adquirir o 

conhecimento” (TEIXEIRA, 1928, p. 11). Propiciar novas experiências e aprendizagens a 

partir do entorno da criança, dos espaços físicos e das relações sociais, proporcionar 

atividades e momentos centrados nos alunos, de modo que eles se envolvam, presumam, 

ponderem, raciocinem e, desta forma, absorvam os saberes é o mais importante. O desafio 

do educador é vislumbrar as possibilidades e potencialidades das inúmeras situações 

escolares para o desenvolvimento infantil, nas quais haja espaço para a observação, 

criação, construção e a participação ativa dos educandos. Dewey incentiva que o professor 

ajuste e adapte seus materiais de ensino visando ao cultivo do pensamento das crianças. 

Albuquerque toma o mesmo fio condutor e afirma: “há uma porção de 

conhecimentos que a criança adquire espontâneamente, assistemàticamente, fora da 

escola” (p. 11); “essa criança, que aprende sozinha tantas cousas, é a mesma que vai para a 

escola; e se esse ensino intencional sistemático, que a escola se propõe, lhe oferecer os 

mesmos elementos que a vida de cada dia lhe proporciona, a aprendizagem não apresentará 

problemas.” (ALBUQUERQUE, 1951, p.12). A autora se posiciona contra o ensino nos 

moldes tradicionais e ressalta as atividades fora da sala de aula, como forma de motivação. 

Destaca que é necessário “dar um sentido, um interesse a toda aprendizagem. Essa tem 

como ponto de partida sempre uma situação problemática e serve a resolver novos 
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problemas.” (p.12).  Ela defende uma metodologia que possibilite à criança fazer, por si 

mesma, “redescobertas” em Matemática. 

As orientações de Albuquerque seguem de perto Lourenço Filho, quando este dita, 

na sua obra Introdução ao Estudo da Escola Nova: “a ação educativa deverá utilizar as 

situações de jogo e atividades livres, embora nelas não se contenha. A expressão lúdica é 

um ponto de partida”. O aluno aprenderá “a fazer fazendo, e a pensar pensando, em 

situações definidas” (LOURENÇO FILHO, 2002, p.357).  

A proposta didática de Albuquerque estava ancorada no ensino intuitivo, nas 

prescrições do escolanovismo e sua Metodologia da Matemática continuou sendo impressa 

mesmo depois de o Brasil ser atingido pelas discussões do Movimento da Matemática 

Moderna. Porém, a autora ainda se enquadrava nos princípios da primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, LDB 4.024, de 1961, a qual se pautava em uma linha 

liberal, primando pela autonomia do indivíduo, pela qualidade e pela cultura geral. 

(HILSDORF, 2003). Albuquerque, em nota de rodapé, destaca o valor das gravuras, em 

torno das quais “se possam fazer problemas e derivar as aulas de linguagem e 

conhecimento”. Ressalta também o valor do desenho e dos trabalhos manuais,  pois os 

mesmos “desenvolvem-se com a unidade de trabalho e dão, por sua vez, novos motivos à 

Matemática.” (ALBUQUERQUE, 1851, p. 21). 

Há a informação de que as unidades de trabalho e os planos de aula, incluídos na 

Metodologia da Matemática, foram baseados nas orientações de Alfredina de Paiva e 

Souza, catedrática de Metodologia Geral, do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. A 

publicação da obra de Albuquerque ocorre na época da vigência do Decreto-lei n. 8.529, de 

02 de janeiro de 1946, que organizou o ensino primário em nível nacional. O ensino 

primário fundamental deveria atender aos seguintes princípios:   
a) Desenvolver-se de modo sistemático e graduado, segundo, os interesses naturais da 

infância;  
b) ter como fundamento didático as atividades dos próprios discípulos;  
c) apoiar-se nas realidades do ambiente em que se exerça, para que sirva à sua melhor 

compreensão e mais proveitosa utilização;  
d) desenvolver o espírito de cooperação e o sentimento de solidariedade social;  
e) revelar as tendências e aptidões dos alunos, cooperando para o seu melhor 

aproveitamento no sentido do bem estar individual e coletivo;  
f) inspirar-se, em todos os momentos, no sentimento da unidade nacional e da 

fraternidade humana. 
(BRASIL, 1946, art. 10) 
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No capítulo III da referida lei, designa-se que os cursos de especialização de ensino 

normal compreenderiam os seguintes ramos: educação pré-primária; didática especial do 

curso complementar primário; didática especial do ensino supletivo; didática especial de 

desenho e artes aplicadas; didática especial de música e canto. Pelo seu artigo 14, é 

evidenciado que, para os cursos de formação docente, a composição e a execução dos 

programas se coadunassem com “a adoção de processos pedagógicos ativos”. Além disso, 

nas aulas de metodologia, deveria se efetivar a “explicação sistemática dos programas de 

ensino primário, seus objetivos, articulação da matéria, indicação dos processos e formas 

de ensino, e ainda a revisão do conteúdo dêsses programas, quando necessário.” (BRASIL, 

1946). A obra de Albuquerque viria atender a essas determinações. 

Há que se destacar que Manuel Bergström Lourenço Filho, escolanovista por 

excelência, um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ficou na 

direção central do Instituto de Educação, no Rio de Janeiro, até 1937, e lá deixou suas 

marcas. No ano seguinte, foi nomeado como primeiro diretor de um instituto recém-criado, 

o INEP, permanecendo até 1946. Irene de Albuquerque foi professora de Metodologia da 

Matemática dos Cursos de Aperfeiçoamento do INEP e docente do Instituto de Educação. 

Ela estava imersa nas discussões sobre o movimento de renovação da escola e, adepta ao 

mesmo, norteia-se pelos princípios escolanovistas ao escrever seu livro. Então, existe um 

conjunto de circunstâncias que levam a autora a se pautar em novas metodologias.  

Na capa da 1ª edição, de 1951, como um merchandising, indica-se que na obra se 

encontram orientações minuciosas e sugestões práticas de todos os pontos do programa do 

curso primário e também a sua destinação: para os professores primários, orientadores de 

ensino e alunos das Escolas Normais. Suas dimensões são 18,5 cm por 12,8 cm, com 191 

páginas; já, a  quarta edição, de 1960,  com 14 cm x 21 cm, contém 203 páginas.  

Em 1958, a professora Persides Pires do Amaral publica, no periódico paulista 

Revista do Magistério, o artigo O ensino da Matemática no Ensino Primário, no qual 

enaltece o ensino intuitivo: “o ensino das coisas, partindo da observação, fundamento 

racional para qualquer aprendizado, e das experiências, fator imprescindível na aquisição 

de conhecimentos, conduz-nos a concepções seguras” (AMARAL, 1958, p.20). Indica os 

princípios do método e, em relação ao primeiro,  
Concretização ou objetividade. Concretizar é objetivar, materializar, 
considerar o real. A aprendizagem se faz pelos sentidos, é óbvio. Aulas 
abstratas, nas quais o mestre não raro, se perde em divagações e digressões, 
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são aulas desinteressantes e dispersivas. É necessária a apresentação real à 
criança, e objetos que ela possa contar, separar, reunir, analisar, comparar. 
Daí a noção de quantidade, de unidade (número), de tamanho e peso, a idéia 
da forma, o senso de proporção, etc. Iremos assim dos meios objetivos aos 
elementos representativos; das medidas naturais (palmo, pé, braça, colher, 
xícara, etc.) às convencionais (metro, litro, etc.); das aquisições sensoriais à 
elaboração dos conceitos. Todas as atividades mentais da criança entram em 
jogo, movidas por um interesse naturalmente despertado e hàbilmente 
mantido pelo mestre.  
Ao apresentar às crianças de 1º ano coleções de objetos a serem contados, 
separados, reunidos, por exemplo, o  aluno vê o número concreto, isto é, 
ligado ao objeto que ele representa.   

(AMARAL, 1958, p.20) 
 
Por estas considerações de Amaral, verificamos que o ensino intuitivo ainda era 

muito exaltado e utilizado na instrução primária brasileira em meados do século XX, o que 

reforça a condução metodológica de Irene de Albuquerque em sua obra. Ela afirma: deve-

se “apelar mais para o raciocínio e a evidência do que para a memória, é o papel do 

professor. A objetivação da aprendizagem é de grande valor para o seu êxito”. Para ela, a 

aprendizagem se faz mais efetiva quando se apela para os sentidos, sendo importante a 

utilização de “objetos do mundo real, desenhos, massa plástica, papel e tesoura, etc.”, pois 

os mesmos auxiliam “muito mais do que longas explicações ou infindas decorações.” 

(ALBUQUERQUE, 1951, p.13). 

 
PESOS E MEDIDAS NA METODOLOGIA DA MATEMÁTICA 
 

Na primeira edição da Metodologia da Matemática, publicada em 1951, o nono 

capítulo, “Noções Fundamentais do Sistema Métrico”, ocupa 15 páginas, sendo posterior 

aos capítulos sobre números decimais e sistema monetário brasileiro – subsídios para os 

alunos operarem com as medidas decimais. Recomenda-se, aos professores, que iniciem 

esse tópico levando em conta o conhecimento prévio do aluno, utilizando os termos a que 

seu ouvido já está acostumado, pela vida prática: metro, litro, quilo, meio metro, meio 

litro, meio quilo, ¼ de litro, 250 grs., 20 centímetros, 30 centímetros, etc., de modo que a 

criança seja levada a entender a relação e o significado dos termos. Para se trabalhar o 

sistema métrico, a proposta é utilizar as medidas aliadas aos conceitos de comprimento, 

área e volume, de forma objetiva, gradual e integrada, com auxílio de material concreto.                        

.       Para a autora, as noções de múltiplos e submúltiplos não devem ser apresentadas 
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inicialmente aos alunos. No entanto, alerta ser necessário propiciar muitas atividades 

práticas de modo que as crianças assimilem as medidas pelo seu uso, pois 

 
Os problemas e a prática em situação viva são mais importantes do que os 
exercícios escritos, desligados da vida, embora o conhecimento do 
vocabulário adequado seja também importante. Muitas crianças sabem 
papaguear todas as relações do sistema métrico, mas se satisfazem com 
resultados absurdos em problemas, porque sua aprendizagem foi feita por 
mero verbalismo. Fazer adivinhar medidas, aproximadamente, é uma forma de 
tornar útil e prática a aprendizagem do sistema métrico. (Quando pesa um 
embrulho de feijão, quando há num jarro com água, quanto mede a sala de 
aula, ou um pedaço de fita, etc.).  

(ALBUQUERQUE, 1951, p. 144) 
 
Desta forma, Albuquerque propõe que os docentes pautem suas atividades nos 

problemas ligados à vida real e à situações cotidianas que podem ser desenvolvidas com os 

alunos nas mais diferentes situações. 
O ensino do quilo exige o uso de uma balança e de cousas que se vendam a 

quilos, ou cujo transporte é pago por quilos, para que as crianças pesem. 
Há balanças domésticas fáceis de ser levadas à escola, no caso desta não a 

possuir. A balança é, entretanto, um material importante, não só para o estudo 
da aritmética como das ciências físicas. Os alunos serão conduzidos a ver que 
é preciso ter quatro pacotes de manteiga de 250 grs. para pesar um quilo, ou 
dois pacotes de talharim de meio quilo para formar um quilo, etc. Dêsse 
conhecimento prático se derivarão problemas; pão, biscoito, etc. podem ser 
pesados.  

O litro, meio litro e 1/4 de litro empregados para medir leite devem ser 
trazidos para classe, para ensinar litro. Usando água, as crianças 
compreenderão as relações entre as várias medidas, aliás bastante fácil, dado 
que já têm o conhecimento de metade e quarta parte. Podem compreender, 
aproximadamente, quanto do litro um copo de leite representa, e quantos copos 
de leite uma criança deve tomar por dia. Incentiva-se a prática das 
mensurações em casa: Quantos litros de água cabem no tanque, no balde, na 
panela maior, na panela menor; que porção dágua cabe no jarro ou garrafa em 
que é servida a água à mesa. Lembraremos cousas que se compram em litros, 
como vinagre, álcool, azeite, gasolina; grandes vasilhames para transporte do 
leite; como são medidos os litros de gasolina colocados num carro. A 
introdução do vocabulário capacidade será oportuna.  

Para ensinar o metro, é preciso que o professor disponha de um metro de 
carpinteiro (articulado em [decímetros]) ou um metro usado em lojas, ou fita 
métrica. Quanto mais variado o material da exemplificação, melhor será. 
Quanto às crianças, uma régua graduada (de preferência, duplo-decímetro) 
com auxílio da qual elas construirão o seu próprio metro. Para isso, cada 
criança receberá uma tira de papel, que cortará na medida do metro, conferindo 
com o metro da professora. O metro, dobrado ao meio, dará o meio metro. Os 
primeiros exercícios constarão de mensurações aproximadas com essas 
medidas. Com o auxílio da régua, dividirão o metro em decímetros ou grupos 
de 10 centímetros. Será, mesmo, interessante que escrevam na fita métrica 
assim construída: 

                            1    
  um decímetro 

0                             2 
   dois decímetros     

0                             3 
    três decímetros 

0 
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Usarão a régua para medidas pequenas e a fita métrica para medidas para as 
quais a régua seja demasiado pequena. Verificarão as relações entre o metro e 
seus submúltiplos, sem empregar êsse termo. 

(ALBUQUERQUE, 1951, p. 164-166) 
 
A proposta metodológica de Albuquerque visa que as crianças tenham contato com 

os instrumentos de medida, com simulações das situações cotidianas, as quais promovem a 

ação, o seu pensamento ativo, suas ponderações, reflexões sobre cada uma das situações, 

propiciando que tirem suas conclusões e aprendam com as atividades práticas. Aos poucos, 

seriam introduzidas as medidas expressas em notação decimal e as abreviações das 

unidades de medida. Primeiramente, trabalhar com os submúltiplos para, depois, inserir os 

múltiplos, todavia, a autora observa que, como o hectômetro e o decâmetro não são muito 

utilizados, não devem constar dos exercícios e problemas para os alunos. 

Recomenda que a escrita, leitura e a prática com as medidas sejam realizadas com 

cautela e mais pausadamente, permitindo uma melhor assimilação pelos estudantes, os 

quais “não terão dificuldade alguma em conversões ou movimento de vírgula e, mesmo, 

em leitura e escrita de medidas de comprimento.” (ALBUQUERQUE, 1951, p. 168). O 

tópico medidas de comprimento é finalizado com sete problemas e exercícios.  

A autora sugere a confecção de um cartaz em que se possa ter uma vírgula móvel, 

para sistematização dos múltiplos e submúltiplos do metro. Indica também utilização de 

jogos e recomenda a confecção de cartões grandes, onde serão representados algarismos, 

vírgula e as várias unidades de comprimento, massa ou capacidade. O professor deve ditar 

um número e deixar que algumas crianças o formem com os cartões, à frente dos demais 

colegas, estes, por sua vez, devem copiar o número formado. Como variação do jogo, 

recomenda que se proponha alguma conversão para a medida apresentada anteriormente.  

No capítulo seguinte, a autora inicia o trabalho com perímetros, áreas e volumes. 

Porém, primeiramente, o aluno deve ter um conhecimento prático de dois quadriláteros – o 

quadrado e retângulo – sem utilizar nenhuma fórmula, obter o perímetro das figuras, 

apenas pela sua definição. A autora destaca que a criança apreende a “noção de perímetro” 

utilizando apenas números inteiros, podendo calcular o perímetro de outras figuras e estará 

apta para “descobrir” as fórmulas para cada caso. Para a noção de área, a sugestão é partir 

da nossa necessidade de medir superfícies; criar uma situação-problema, onde serão 

apresentadas várias figuras diferentes com áreas aproximadas, para que os alunos indiquem 

qual delas tem maior superfície. Estabelecer uma unidade também é importante. Outra 
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proposta é “quadricular” cartolinas com a forma de quadrado e retângulo e estabelecê-los 

como uma unidade de medida e, só a partir daí, introduzir o termo área. Posteriormente, 

apresentando a noção de outras unidades legais de área, o professor deve mostrar 

quadrados com 1m2, 1dm2, etc., lembrando que não se pode trazer para a classe o km2. 

Para que as crianças possam redescobrir o cálculo de área, a orientação é de que se 

utilize papéis quadriculados, com um centímetro de lado para cada quadrado, sendo esse 

um ponto crucial para que elas possam entender e incorporar a noção de área. Recomenda 

que diversas atividades devem ser desenvolvidas com retângulos de dimensões diferentes, 

com a contagem do número de quadrados no interior de cada figura, de modo a propiciar 

uma melhor assimilação da noção de área. O objetivo é levar as crianças à conclusão de 

que o resultado será o mesmo se fizerem a multiplicação do número de fileiras de 

quadrados da base pelo número de fileiras de quadrados da altura.  

Em seguida, o desafio proposto aos alunos é de como obter a área de uma figura 

que não está quadriculada, mas sabendo as medidas dos seus lados. Albuquerque afirma 

que, com diversas atividades, os alunos estarão prontos para enunciarem a fórmula da área 

de um retângulo. A partir daí, a área do quadrado viria como um caso especial.  

A autora explica que a área das demais figuras não faz parte do programa do curso 

primário. No entanto, indica que se pode confeccionar, em papel, um triângulo e um 

retângulo, com mesma base e mesma altura, e mostrar as relações das suas áreas, sendo a 

área do triângulo a metade da área do retângulo. Além disso, polígonos regulares podem 

ser decompostos em triângulos iguais, o que possibilita calcular suas áreas. A próxima 

sugestão: levar os alunos a redescobrirem quantos dm2 há num m2 e outras unidades, 

utilizando papel centimetrado ou milimetrado, o que facilita a apreensão do conceito. 

De acordo com Albuquerque, o trabalho com as medidas de volume só deverá ser 

realizado após o pleno entendimento e fixação da noção de área, nos seus vários aspectos. 

Para o ensino/aprendizagem do cálculo do volume, ela aconselha: 
a) Dar a noção de volume como lugar que o corpo ocupa no espaço; 
b) Mostrar, usando cubos de mesmo tamanho, que as cousas podem ter formas 

diferentes e o mesmo volume (com o mesmo número de cubos iguais, armar de 
maneiras diferente); 

c) Lembrar a necessidade de uma unidade do volume para obter uma medida; essa 
unidade seria um cubo. (...); 

d) Com alguns decímetros cúbicos, construir cubos ou paralelepípedos. Calcular o 
volume dos sólidos assim formados, contando os decímetros cúbicos usados; 

e) Com os mesmos cubos, redescobrir as fórmulas para achar o volume do cubo e do 
paralelepípedo.                                                    (ALBUQUERQUE, 1951,  p. 175). 
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A autora considera fundamental ter “cubinhos” para propiciar aos alunos o 

entendimento da noção de volume e sugere que os mesmos podem ser confeccionados nas 

aulas de Trabalhos Manuais pelas próprias crianças, “usando chumbo derretido sobre as 

formas, ou toros de madeira, ou em último caso, sabão”. Quando não for possível se obter 

o material concreto, um “desenho bem feito já satisfaz” (ALBUQUERQUE, 1951, p. 176). 

Para as unidades de capacidade dos líquidos, não há muitas observações, o destaque 

é para o cm3, “muito usado para medida de líquidos em poções, injeções”. Recomenda a 

utilização de “uma garrafa de litro com água destilada e uma balança”, usando o dm3 para 

se “objetivar a correspondência entre o decímetro cúbico, litro e quilo”. (p.177). Finaliza o 

capítulo, indicando algumas sugestões práticas 4. Ainda que não sejam de todo originais, 

algumas das sugestões mencionadas saem do convencional e propiciariam discussões entre 

os alunos para se chegar a uma solução.  

A autora enaltece a utilização de figuras, porém, os capítulos sobre medidas contêm 

poucas ilustrações, as quais se concentram em uma “régua de 30 cm”; um quadrado e um 

retângulo, para trabalhar a noção de perímetro; quadrado e retângulo quadriculados, para 

tratar da noção de área e, finalmente, um cubo e um paralelepípedo dando a ideia de que 

são compostos por uma série de cubos menores, para inserir a noção de volume.  

A quarta edição da Metodologia da Matemática, lançada em 1960, pela mesma 

editora, apresenta as letras em outro tipo, o espaçamento entre as linhas é menor, em uma 

formatação mais bem cuidada. Albuquerque inicia o nono capítulo de forma diferente, em 

quase uma página, acrescenta alguns aspectos históricos da criação do sistema métrico 

decimal e sobre a regulamentação do sistema legal de unidades de medida no Brasil em 

1939. O restante do texto segue de perto a primeira edição, porém, traz pequenas exclusões 
                                                                          
4
 a) Cálculo da quantidade de papel necessária para colocar uma barra à volta da sala; cálculo do preço do 

papel. b) Cálculo do preço de renda para colocar à volta de bordados feitos nas aulas de trabalhos de agulhas. 
c) Cálculo da área da sala de aula, do quadro-negro, das cortinas. d) Cálculo do número de ladrilhos 
necessários e do preço do material e da mão de obra para ladrilhar cozinhas, banheiros, piscina, etc. e) 
Leitura de plantas de casas e apartamentos; cálculo da área das diferentes peças. f) Leitura e comparação das 
áreas de alguns Estados brasileiros; cálculo das áreas de regiões, sabidas as áreas dos Estados que a 
compõem. g) Cálculo do número médio de metros quadrados por pessoa, na sala de aula. h) Cálculo do 
número de habitantes do Brasil por km2 (usando dados do último recenseamento; idem em relação a certas 
regiões, Estados ou cidades do Brasil (usando os mesmos dados). i) Cálculo dos preços de pavimentação de 
estradas de rodagem, pistas de corrida, calçadas, etc. j) Leitura e escrita de volumes dágua de rios, de lagos, 
açudes, piscinas. Conversão em litros. l) Capacidade de caixas dágua, tanques, reservatórios. m) Calcular de 
quanto se deve aumentar a altura de um reservatório da forma de um paralelepípedo, para que sua capacidade 
aumente de dado número de litros. (ALBUQUERQUE, 1951,  p. 177-178). 
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e inserções, sem, contudo, alterar substancialmente o que já estava proposto anteriormente. 

Os tópicos, regra de três, porcentagem e juros eram subseqüentes aos capítulos sobre 

medidas na primeira edição. Há uma redistribuição da seqüência dos conteúdos na quarta 

edição. Os dois capítulos sobre medidas são unificados sob a denominação Sistema legal 

de unidades de medir e, com ele, se encerra o livro.  

 
A GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Concernente aos manuais pedagógicos, há uma legitimação dos conteúdos e 

metodologias neles propostas; se estes não são legitimados pelos professores em formação 

e em serviço que deles fazem uso, o são pelos autores. No caso de Irene Albuquerque, 

verifica-se que ela escreve seu manual e o lança em 1951, duas décadas após a grande vaga 

de discussões e da moção do ideário da Escola Nova em nosso país.  

As propostas metodológicas no Manual seguem as proposições do ensino intuitivo 

e do escolanovimo. Esse fato demonstra uma estabilidade (ou busca de uma estabilidade) 

de uma corrente pedagógica, ainda que esta não tenha sido incorporada de forma ampla, se 

considerarmos o contingente das escolas, e/ou integral, se tomamos os seus elementos 

constitutivos. A autora, ainda cumpre o papel de divulgar a metodologia proposta em sua 

obra nos Cursos de Aperfeiçoamento do INEP.  

Albuquerque tem uma abordagem diferenciada para o trabalho com sistema métrico 

decimal, priorizando um ensino/aprendizagem calcado na experimentação, com utilização 

de materiais concretos, jogos e na redescoberta, como ela própria enfatiza.  

A história de uma disciplina ou de um conteúdo escolar passa necessariamente 

pelas prescrições presentes nos textos didáticos dirigidos para os professores – os manuais. 

Estes são condutores do processo da profissionalização docente. Pode-se considerar que a 

Metodologia da Matemática, com cinco edições entre 1951 e 1964, teve uma boa 

circulação e, de alguma forma, contribuiu para divulgar novos princípios e para a alteração 

de práticas no ensino da Matemática nas escolas primárias.  
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